
 

          
 
 
Gumbostrand Konst & Forms första år kulminerar i  
en retrospektiv utställning av Totte Mannes 
	  
	  
Konstcentret och galleriet Gumbostrand Konst & Forms första konstår kulminerar i 
en privat utställning av Totte Mannes, en av Finlands internationellt mest berömda 
målare. På försäljningsutställningen Totte Mannes – Maalauksia vuodesta 1993 
vuoteen 2013 (Totte Mannes – Målningar från 1993 till 2013) får vi se ett tvärsnitt av 
konstnärens verk under två decennier. I och med utställningen får vi för 50:e gången 
se Mannes målningar i Finland. 
 
Mannes, som firade sin 80-års dag i våras, har under sin karriär haft över 100 utställningar i 
17 länder. Verk av Mannes kan ses i ett flertal museer och offentliga samlingar. Målningar 
av Mannes har sällan varit utställda i så här stor omfattning i Finland. 
 

– Konstcentret och galleriet Gumbostrand Konst & Form, som firar sitt första 
verksamhetsår i november, presenterar med glädje utställningen av Totte Mannes. Vi 
är verkligt glada över att ha fått äran att presentera verk av Totte Mannes under 
konstnärens anslående jubileumsår. Mannes är en av de mest fascinerande 
finländska konstnärerna och hon har gjort en fantastisk internationell karriär, berättar 
Charlotta Björkendahl, konstcentrets chef. 

 
 
Nutidskonst med de gamla mästarnas teknik 
 
Målningarna av Totte Mannes är exakta och i flera lager. Utmärkande för Mannes är att hon 
målar nutidskonst med de gamla mästarnas teknik. Mannes har studerat tekniken i gamla 



oljemålningar i Madrid, under ledning av konstmålaren Juan Adriansens. 
 
Mannes överraskar även med teman som beskriver hur snabbt världen teknologiseras och 
digitaliseras, som till exempel med Elektroniset aivot (Cerebro Electrónico, 2009). 
Målarspråkets tekniska noggrannhet utgör också en ledtråd som för åskådaren genom 
Mannes produktion.	  
	  	  

–	  Mitt arbete har en rytm i form av serier. Ofta inspireras en ny serie av den 
föregående. Eller så resulterar det kanske i något som ”Puretut veistokset” (Delar av 
skulpturer), efter en idé av Miguel Berrocali (1933–2006) att göra små skulpturer 
som kan delas. Inspirerad av Berrocalis skulpturer med de runda formerna började jag 
komponera rektangulära figurer, som en demonterad robot. Det uppstod ett kaos som 
sedan måste arrangeras på ett estetiskt sätt, beskriver Totte Mannes. 

 
 
Mångkulturellt spektrum i Mannes målarkonst 
 
Verken i den retrospektiva utställning som nu öppnas utgör ett intressant tvärsnitt av 
konstnärens verk under två decennier, åren 1993–2013. Totte Mannes, som är hemma från 
Vasa, har varit bosatt i Madrid sedan 1970-talet. Innan dess bodde Mannes också i Hong 
Kong och i Colombia. 
 
Verken på utställningen återspeglar verkligen den tid Mannes tillbringat i olika kulturer och 
de olika lagren av mångkulturella influenser: El Sueño (1993),El Baile (2003) och El Viento 
(2002) fångar rörelsernas rytmik på ett mycket skickligt sätt. Venetzia (1999) och Palazzo 
(1999), för oss till maskeradernas magiska värld. 
 

–	  Utställningens nyaste verk får även en egen rytm av de musikaliska hänvisningar 
som utgör ett särdrag för Mannes mångdimensionella kompositioner, berättar 
utställningens kurator Marjukka Uusitalo och fortsätter: Några av de flerdelade 
målningarna hänvisar även direkt till musikaliska element: Vihreä kvartetto (Green 
Quartet, 2012), Sininen sextetto (Blue Sextet, 2012), Ääniaallot (Acoustic waves, 
2013), berättar utställningens kurator Marjukka Uusitalo. 
	  

 
Konstnär: Totte Mannes 
 
Totte Mannes är en finlandssvensk konstmålare som föddes i Kajana år 1933.Totte 
Mannes, som är hemma från Vasa, har varit bosatt i Madrid sedan 1970-talet. Innan dess 
bodde Mannes också i Hong Kong och i Colombia. 
 
Totte Mannes är en av Finlands internationellt mest kända konstnärer. Den mångsidiga 
konstnärens produktion är omfattande; vid sidan av sina målningar och sin grafik är Mannes 
även känd som författare och som producent av en tangofilm i Argentina. 
 
Mannes har avlagt en examen vid Konstindustriella högskolan i Finland, där hon studerade 
åren 1951–52 och 1958–59. Därefter studerade Mannes vid Reybekiels konstskola i 
Stockholm åren 1961–62. 
 
 
  



Utställningens uppgifter 
 
Totte Mannes – Målningar från år 1993 till år 2013, en retrospektiv utställning i Konstcentret och 
galleriet Gumbostrand Konst & Form 22.11.2013–19.1.2014. 
 
Utställningen öppnas av utrikesrådet Markku Keinänen vid tillställningen för inbjudna gäster den 21 
november. 
 
Gumbostrand Konst & Form håller öppet från fredag till lördag kl. 11–17 och söndagar kl. 11–16. 
 
I december håller konstcentret öppet från onsdag till lördag kl. 11–17 och söndagar kl. 11–16. På 
självständighetsdagen den 6 december håller konstcentret öppet kl. 11–17, stängt under julhelgen. 
 
Konstcentret och galleriet Gumbostrand Konst & Form 
Vainuddsvägen 72–28, 01150 Söderkulla 
 
 
Mer information 
 
Konstcentrets chef Charlotta Björkendahl, tfn 040 519 9190, 
charlotta.bjorkendahl@konstoform.fi 

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

Intervjuförfrågningar och pressbilder 

Viestintä Oy Drum, Elina Mattila, tfn 050 303 9564 eller elina.mattila@drum.fi  
 
________________________________________________________________________ 
Gumbostrand Konst & Form är ett konstcenter och galleri samt mötes- och evenemangsplats som 
öppnats i Gumbostrand i Sibbo. Konstcentret fungerar i en gammal, för konstcentret renoverad 
industribyggnad som ägs av släkten Hartwall. I samma lokaler finns även en butik för konstcentrets 
design- och inredningsprodukter samt en bistro som specialiserat sig på närproducerad mat. Mer 
information: www.konstoform.fi. 


