
 

          
 
 
Gumbostrand Konst & Formin ensimmäinen vuosi huipentuu  
Totte Manneksen retrospektiiviseen näyttelyyn 
	  
	  
Taidekeskus-galleria Gumbostrand Konst & Formin ensimmäinen taidevuosi 
huipentuu Suomen yhden kansainvälisimmän maalarin Totte Manneksen 
yksityisnäyttelyyn. Totte Mannes – Maalauksia vuodesta 1993 vuoteen 2013 -
myyntinäyttelyssä nähdään läpileikkaus taiteilijan töistä kahdeltakymmeneltä 
vuodelta. Näyttelyn myötä Manneksen maalauksia nähdään Suomessa 50. kerran. 
 
80-vuotisjuhliaan tänä keväänä viettäneellä Manneksella on ollut uransa aikana yli 100 
näyttelyä 17 maassa. Mannesin teoksia on esillä lukuisissa museoissa ja julkisissa 
kokoelmissa. Totte Manneksen maalauksia on ollut harvoin esillä Suomessa tässä 
laajuudessa. 
 

– Marraskuussa ensimmäistä toimintavuottaan juhliva Taidekeskus-galleria 
Gumbostrand Konst & Form esittelee ilolla Totte Manneksen näyttelyn. Olemme 
otettuja, että saamme kunnian esitellä Totte Mannesin teoksia juuri taiteilijan upeana 
juhlavuonna. Mannes on yksi kiehtovimpia suomalaisia taiteilijoita, joka on tehnyt 
huikean kansainvälisen uran, kertoo taidekeskuksen johtaja Charlotta Björkendahl. 

 
 
Nykytaidetta vanhojen mestarien tekniikalla 
 
Totte Manneksen maalaukset ovat tarkkoja ja kerroksellisia. Erityistä on, että Mannes 
maalaa nykytaidetta vanhojen mestarien tekniikalla. Vanhojen öljyvärimaalausten tekniikkaa 
Mannes on opiskellut Madridissa taidemaalari Juan Adriansensin johdolla. 



 
Mannes yllättää myös maailman nopeaa teknologisoitumista ja digitalisoitumista kuvaavilla 
aiheilla kuten Elektroniset aivot (Cerebro Electrónico, 2009). Maalauskielen tekninen 
tarkkuus onkin johtolanka, joka johdattaa katsojaa läpi Manneksen tuotannon.	  
	  	  

–Työtäni rytmittää sarjallisuus. Usein uusi sarja syntyy edellisen inspiroimana. Tai 
sitten, kuten vaikkapa ”Puretut veistokset”, Miguel Berrocalin (1933–2006) ideasta 
tehdä purettavia pieniä veistoksia. Berrocalin pyöreämuotoisten veistosten 
innostamana ryhdyin sommittelemaan suorakulmaisia kuvioita, kuin purettua robottia. 
Syntyi kaaos, joka sitten piti järjestää esteettisesti, Totte Mannes kuvailee. 

 
 
Kulttuurien kirjo Manneksen maalaustaiteessa 
 
Nyt avautuvan retrospektiivisen näyttelyn teokset ovat mielenkiintoinen läpileikkaus 
taiteilijan kahdenkymmenen vuoden töistä vuosilta 1993–2013. Vaasasta kotoisin oleva 
Totte Mannes on asunut 70-luvun alusta alkaen Madridissa. Sitä ennen Mannes asui myös 
Hong Kongissa ja Kolumbiassa. 
 
Näyttelyn teoksista välittyykin Manneksen eri kulttuureissa viettämä aika ja 
monikulttuurisuuden kerrokselliset vaikutteet: El Sueño (1993), El Baile (2003) ja El Viento 
(2002), vangitsevat taidokkaasti liikkeen rytmiikan. Venetzia (1999) ja Palazzo (1999), 
tuovat mieleen naamiojuhlien lumon. 
 

–	  Näyttelyn uusimmissa teoksissa Mannekselle ominaista moniulotteista sommittelua 
rytmittävät myös musiikilliset viittaukset, kertoo näyttelyn kuraattori Marjukka Uusitalo 
ja jatkaa; Jotkut moniosaisista maalauksista viittaavat myös suoraan musiikillisiin 
elementteihin: "Vihreä kvartetto" (Green Quartet, 2012), "Sininen sextetto" (Blue 
Sextet, 2012), "Ääniaallot” (Acoustic waves, 2013), kertoo näyttelyn kuraattori 
Marjukka Uusitalo. 
	  

 
Taiteilijakuva: Totte Mannes 
 
Totte Mannes on vuonna 1933 Kajaanissa syntynyt suomenruotsalainen taidemaalari. 
Vaasasta kotoisin oleva Totte Mannes on asunut 70-luvun alusta alkaen Madridissa. Sitä 
ennen Mannes asui myös Hong Kongissa ja Kolumbiassa. 
 
Totte Mannes on Suomen kansainvälisimpiä taiteilijoita. Monipuolisen taiteilijan tuotanto on 
mittava; maalauksien tai grafiikan lisäksi Mannes tunnetaan kirjailijana sekä Argentiinassa 
tangoelokuvan tekijänä. 
 
Mannes on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta Suomessa, jossa hän opiskeli 
vuosina 1951–52 sekä 1958–59. Tämän jälkeen Mannes opiskeli Tukholman Reybekielin 
taidekoulussa vuosina 1961–62. 
 
 
  



Näyttelyn tiedot 
 
Totte Mannes - Maalauksia vuodesta 1993 vuoteen 2013 -retrospektiivinen näyttely Taidekeskus-
galleria Gumbostrand Konst & Formissa 22.11.2013–19.1.2014. 
 
Näyttelyn avaa ulkoasiainneuvos Markku Keinänen kutsuvierastilaisuudessa 21.11. 
 
Gumbostrand Konst & Form on avoinna perjantaista lauantaihin klo 11–17 ja sunnuntaisin klo 11–16. 
 
Joulukuussa taidekeskus on auki keskiviikosta lauantaihin klo 11–17 ja sunnuntaisin klo 11–16. 
Itsenäisyyspäivänä 6.12. taidekeskus on auki klo 11–17, joulunpyhinä suljettu. 
 
Taidekeskus-galleria Gumbostrand Konst & Form 
Vainuddintie 72 – 28, 01150 Söderkulla 
 
 
Lisätiedot 
 
Taidekeskuksen johtaja Charlotta Björkendahl, p. 040 519 9190, 
charlotta.bjorkendahl@konstoform.fi 

Kuraattori Marjukka Uusitalo, p. 040 547 5379, marjukka.uusitalo@konstoform.fi 
 
www.konstoform.fi	  
	  www.facebook.com/konstoform	  
	  www.pinterest.com/konstoform 
 
 

Lehdistön haastattelupyynnöt ja lehdistökuvat 

Viestintä Oy Drum, Elina Mattila, p. 050 303 9564 tai elina.mattila@drum.fi  
 
________________________________________________________________________ 
Gumbostrand Konst & Form on Sipoon Gumbostrandiin avattu taidekeskus-galleria sekä kokous- ja 
tapahtumapaikka. Taidekeskus toimii Hartwallin suvun omistamassa vanhassa, taidekeskuskäyttöön 
remontoidussa teollisuusrakennuksessa. Samoissa tiloissa toimii myös taidekeskuksen design- ja 
sisustustuotteiden myymälä sekä lähiruokaan erikoistunut oma bistro. Lisätiedot: www.konstoform.fi. 


