
 
33 konstnärers sommarutställning: 
Sommar i Gumbostrand 
 
Sommarutställningen på konstcentret Gumbostrand Konst & Form presenterar 33 
konstnärers verk. Ett brett spektrum av verk visas på utställningen som öppnar i 
början av juli: målningar, akvareller, skulpturer, fotografier, keramik, glas och grafik. 
 
För konstvänner erbjuder sommarutställningen Sommar i Gumbostrand ett mångsidigt 
utbud av finsk nutidskonst. Såväl unga som internationellt kända konstnärsnamn samt 
lokala konstnärer deltar. 
 
– Vid valet av konstnärer och verk för utställningen har man sökt stämningen under en finsk 
sommarkväll: lätt, även eteriskt, men ändå en fascinerande stark visuell upplevelse. 
Årstiden skapar utställningens stämning: havslandskap, ljusa kvällar och sommardofter ger 
sin prägel åt denna konstupplevelse, berättar utställningskuratorn Marjukka Uusitalo. 
 
Brett konstspektrum: olika tidsperioder och tekniker möts 
 
På sommarutställningen visas verk av konstnärer som gjort internationell karriär, till 
exempel konstmålarna Hannu Palosuo och Pekka Ryynänen samt skulptören Veikko 
Myller. Ritva-Liisa Pohjalainen är känd som både textildesigner och ansedd, internationell 
glaskonstnär. Pohjalainens glaskonst med det starka formspråket presenteras under Konst 
& Forms sommar. Konstmålaren Tero Annanollis verk bidrar i sin tur med italienskt 
kryddad blomsterprakt till utställningen. 
 
På utställningen presenteras också Marita Liulias fotografier. Detta är redan den andra 
utställningen på Konst & Form där konstnären deltar. Liulias verk presenterades också 
under invigningsutställningen 28 x Gumbostrand. 
 
De lokala konstnärernas starka representation bildar en motpol till de internationella 
konstnärerna. Av sibbokonstnärerna deltar bland annat keramikern Pekka Paikkari, 
akvarellisten Carin Bengts samt konstmålaren Åke Hellman tillsammans med sin dotter 
keramikern Åsa Hellman i utställningen. 
  
Som motpol till de äldre konstnärerna står i sin tur de intressanta unga konstnärerna, till 
exempel popkonstnären Samuli Suonperä, konstmålaren Ilari Hautamäki, fotografen 
Janette Holmström och konstmålaren Kaija Hinkula. 
 
Sommarutflyktsmål för familjer och vänner 
 
Gumbostrand Konst & Form är ett konstcenter och galleri som ligger i Söderkulla i Sibbo. K. 
Hartwalls gamla fabriksbyggnad har byggts om och inrymmer i dag ett konstcenter där 
atmosfären bildar olika skikt i gammal miljö, design, inspirerande konferenslokaler och 
matupplevelser i den egna bistron. 
 



– En runda i galleriet blir ett trevligt tidsfördriv en lugn sommardag. Från Helsingfors 
centrum tar det bara 30 minuter att komma till Gumbostrand. Före hemfärden kan du 
avnjuta en lunch eller kaffe med tårta i vår bistro som fokuserar på närmat eller besöka vår 
designshop som säljer present- och inredningsartiklar, berättar konstcentrets chef 
Charlotta Björkendahl. 
 
 
Utställningen Sommar i Gumbostrand är öppen för allmänheten 5.7. – 1.9.2013. 
	  
Konstnärer i utställningen: 

Tero Annanolli 
Vincent Bakkum 
Carin Bengts 
Katja Hagelstam 
Eija Hakkola 
Ilari Hautamäki 
Åke Hellman 
Åsa Hellman 
Kaija Hinkula 
Janette Holmström 
Sirpa Häkli  
Anita Jensen  
Sanna Kauppinen 
Outi Kirves 
Aneri Kärkkäinen 
Henrika Lax  
Marita Liulia 
Tom Lönnqvist 
Nina Mattila 
Melek Mazini  
Veikko Myller  
Riitta Nelimarkka  
Lauri Nykopp 
Pekka Paikkari  
Hannu Palosuo 
Pekka Pitkänen 
Ritva-Liisa Pohjalainen 
Pekka Ryynänen 
Samuli Suonperä  
Irina Schuvaloff 
Sylvia Tallberg 
Sari Tenni 
Veronica Österman 
	  
Öppettider under sommaren 

Till 9.7.   fredag till lördag kl. 11–17, söndagar kl. 11–16 
Mellan 10.7. – 1.9. onsdag till lördag kl. 11–17, söndagar kl. 11-16 
Efter 2.9.  fredag till lördag kl. 11–17, söndagar kl. 11–16 
	  
Mer information 
 
Centrets chef Charlotta Björkendahl, tfn 040 519 9190, charlotta.bjorkendahl@konstoform.fi 

Utställningens kurator Marjukka Uusitalo, tfn 040 547 5379, marjukka.uusitalo@konstoform.fi 
 
Gumbostrand Konst & Form, Vainuddsvägen 72–28, Sibbo/Söderkulla, tfn 050 554 3538. 
 
Intervjutider, information och annat pressmaterial 
Viestintä Oy Drum, Elina Mattila, elina.mattila@drum.fi, tfn 050 303 9564 
 
 
 



www.konstoform.fi 
www.facebook.com/konstoform	  
www.pinterest.com/konstoform 
 
__________________________________________________________________ 
 
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. 


