
 
Bakgrundsmeddelande: Kärleken till konsttillverkning går i 
släkten 
 
Den unga finsk-danska konstnären Oliver Rasmussen gör sin debut på det finska 
konstfältet med utställningen Me Kolme – Outi, Janne ja Oliver (Vi tre – Outi, 
Janne och Oliver). Rasmussen studerar i en konstskola i Köpenhamn. 
 
Oliver Rasmussen är dotterson till den uppskattade finländska konstgrafikern Outi 
Heiskanen. Oliver, som är bosatt i Danmark, har besökt sin mormor Outi nästan 
varje sommar. Tillsammans har de tillbringat avslappnade sommardagar med att 
bland annat göra torrnålsetsningar, pyssla och njuta av utomhuslekar. 
Rasmussen, som tillsammans med sin mormor har gjort ett stort antal skisser och 
konstverk, har en stil som på ett fascinerande sätt för en dialog med de 
uppskattade konstverken av Heiskanen. 
 

– Outi Heiskanen och Oliver Rasmussen står varandra nära. De har använt 
sin gemensamma tid till att göra saker tillsammans och på så sätt kunnat 
inspirera unga konstnärer med hjälp av den äldre generationens kunskaper, 
influenser och idéer. berättar Marjukka Uusitalo, kurator för 
samutställningen. 

 
Via Outi har Oliver redan i ett tidigt skede kommit i kontakt med konst och ett 
spektrum av världskulturer som Outi Heiskanen under sitt liv har samlat på sig, 
både genom att producera konstverk och genom att besöka olika platser i världen. 
	  

– Oliver har verkligen vuxit inom konsten via sin mormor Outi. Jämfört med 
konstverken av hans mormor kan man i Rasmussens målningar se en helt 
egen estetisk upplevelse och drama, Uusitalo berätter.	  

 
Mer information 
 
Utställningens kurator Marjukka Uusitalo, tel. 040 547 5379, 
marjukka.uusitalo@konstoform.fi 
 
Centrets chef Charlotta Björkendahl, tel. 040 519 9190, 
charlotta.bjorkendahl@konstoform.fi 
 
__________________________________________________________________ 
 
Gumbostrand Konst & Form är ett konstcenter och galleri som öppnats i Gumbostrand i Sibbo. 
Konstcentret fungerar i en gammal industribyggnad som ägs av släkten Hartwall. I samma lokal 
finns även konstcentrets designbutik och café. Gumbostrand Konst & Form fungerar även som 
plats för konferenser och evenemang. Mer information: www.konstoform.fi och 
www.facebook.com/konstoform. 


