
	   	   	  

 
33 taiteilijan kesänäyttely: Sommar i Gumbostrand 
 
Taidekeskus-galleria Gumbostrand Konst & Formin kesänäyttely esittelee 33 taiteilijan 
teoksia. Heinäkuun alussa aukeavassa näyttelyssä on esillä laaja kirjo teoksia: 
maalauksia, akvarelleja, veistoksia, valokuvia, keramiikkaa, lasia ja grafiikkaa. 
 
Kesänäyttely Sommar i Gumbostrand tarjoaa taiteen ystävälle monipuolisen kattauksen 
suomalaista nykytaidetta. Mukana on niin nuoria kuin kansainvälisesti tunnettuja 
taiteilijanimiä sekä paikallisia taiteilijoita. 
 
– Näyttelyn taiteilija- ja teosvalinnoissa on haettu suomalaisen kesäillan tunnelmaa: keveää, 
jopa eteeristä, mutta silti kiehtovan vahvaa katsottavaa. Vuodenaika muovaa näyttelyn 
tunnelmaa: merimaisema, valoisat illat ja kesän tuoksut antavat leimansa tälle 
taidekokemukselle, kertoo näyttelyn kuraattori Marjukka Uusitalo. 
 
 
Laaja taidekattaus: aikakausien ja tekniikoiden kohtaamisia 
 
Kesänäyttelyssä nähdään kansainvälisen uran tehneiden taiteilijoiden kuten 
taidemaalareiden Hannu Palosuon ja Pekka Ryynäsen sekä veistäjä Veikko Myllerin töitä. 
Ritva-Liisa Pohjalainen tunnetaan niin tekstisuunnittelijana kuin arvostettuna, 
kansainvälisenä lasitaitelijana. Pohjalaisen vahvan muotokielen lasitaidetta on esillä Konst & 
Formin kesässä. Taidemaalari Tero Annanolli teokset tuovat näyttelyyn puolestaan 
kukkaloistoa italialaisin maustein. 
 
Näyttelyssä on esillä myös Marita Liulian valokuvia. Kesänäyttely on jo toinen kerta, kun 
taiteilija on mukana Konst & Formissa; Liulian teoksia nähtiin myös 28 x Gumbostrand -
avajaisnäyttelyssä. 
 
Kansainväliselle taiteilijoille kiinnostavan vastaparin luo vahva paikallisten taiteilijoiden 
edustus. Näyttelyyn osallistuvat sipoolaisista taiteilijoita muun muassa keraamikko Pekka 
Paikkari, akvarellisti Carin Bengts sekä taidemaalari Åke Hellman tyttärensä keraamikko 
Åsa Hellmanin kanssa. 
  
Vanhempien taiteilijoiden vastaparin muodostavat puolestaan kiinnostavat nuoret taiteilijat 
kuten poptaiteilija Samuli Suonperä, taidemaalari Ilari Hautamäki, valokuvaaja Janette 
Holmström sekä taidemaalari Kaija Hinkula. 
 
Kesäretkikohde perheille ja ystäville 
 
Gumbostrand Konst & Form on Sipoon Söderkullassa sijaitseva taidekeskus-galleria. K. 
Hartwallin vanhan tehdasrakennuksen remontoiduissa tiloissa toimivan taidekeskuksen 
tunnelma kerrostuu vanhaan miljööseen, designiin, inspiroiviin kokoustiloihin ja oman bistron 
ruokaelämyksiin. 
 



	   	   	  
– Kierros galleriassa on mukavaa tekemistä kiireettömään kesäpäivään. Gumbostrand on 
vain 30 minuutin päässä Helsingin keskustasta. Ennen kotiinlähtöä voi nauttia lounasta tai 
kakkukahvit lähiruokaan keskittyvässä bistromme tai vierailla lahja- ja sisustustavaroita 
myyvässä design-shopissamme, kertoo taidekeskuksen johtaja Charlotta Björkendahl. 
 
Sommar i Gumbostrand -näyttely on avoinna yleisölle 5.7.–1.9.2013. 
 
Kesänäyttelyyn osallistuvat taiteilijat 
 
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 
 
 
Kesän aukioloajat 

9.7. asti  perjantaista lauantaihin, klo 11–17, sunnuntaisin klo 11–16 
10.7.-1.9. keskiviikosta lauantaihin, klo 11–17, sunnuntaisin klo 11-16 
2.9. alkaen perjantaista lauantaihin, klo 11–17, sunnuntaisin klo 11–16 
 
 

Lisätiedot 

Keskuksen johtaja Charlotta Björkendahl, puh. 040 519 9190, charlotta.bjorkendahl@konstoform.fi 

Näyttelyn kuraattori Marjukka Uusitalo, puh. 040 547 5379, marjukka.uusitalo@konstoform.fi 
 
Taidekeskus-galleria Gumbostrand Konst & Form, Vainuddintie 72 – 28, 01150 Söderkulla 

 
Haastattelupyynnöt ja lehdistökuvat 

Viestintä Oy Drum, Elina Mattila, p. 050 303 9564 tai elina.mattila@drum.fi 
 
 



	   	   	  
 
www.konstoform.fi 
www.facebook.com/konstoform 
www.pinterest.com/konstoform 
 
__________________________________________________________________ 
 
Gumbostrand Konst & Form on Sipoon Gumbostrandiin avattu taidekeskus-galleria. Taidekeskus toimii Hartwallin suvun 
omistamassa vanhassa teollisuusrakennuksessa. Samoissa tiloissa toimii myös taidekeskuksen design-myymälä ja kahvila. 
Gumbostrand Konst & Form toimii myös kokous- ja tapahtumapaikkana. Lisätiedot: www.konstoform.fi. 


