
	   	   	   	  

 

   
 
Samutställningen Huuto ja kuiskaus inleder konståret i 
Gumbostrand 
 
Konstcentret Gumbostrand Konst & Form inleder år 2014 med konstnären Sampsa 
Sarparantas och fotografen Ritva Kovalainens gemensamma utställning Huuto ja 
Kuiskaus.  
 
Sarparantas radikala och Kovalainens poetiska, begrundande bildskapande visar sig ha flera 
gemensamma teman: omsorg om människan och vår livsmiljö, önskan om ett gott och 
rättvist liv, respekt för skönhet och uppriktighet. 
 

– Utställningens namn Huuto ja kuiskaus (Ett rop och en viskning) sammanfattar den 
spännande likheten hos konstnärerna, trots att de skiljer sig från varandra. Där 
situationerna som Sarparanta beskriver i sina verk ropar ut mänsklig nöd, kan 
naturen på Kovalainens fotografier endast viska fram sitt lidande till dem som kan 
lyssna. Verken som ingår i utställningen är intressanta motsatspar som är som bäst 
då de upplevs, beskriver konstcentrets chef Charlotta Björkendahl. 

 
Utställningen omfattar nästan 60 konstverk. Samutställningen Huuto ja kuiskaus, 24.1–
6.4.2014. 
 
Konstnärsporträtt Sampsa Sarparanta 
 
Konstnären Sampsa Sarparanta (f. 1973) har under sin femton år långa konstnärsbana 
arrangerat tiotals egna utställningar och deltagit i flera samutställningar. Hans verk ingår i 
bl.a. i Kiasmas, Åbo stads och Salo konstmuseums samlingar.  
 
Sarparantas målningar är direkta och provokativa, och tar ofta politisk ställning. Teman för 
verken inkluderar såväl hungrande människor i Sudan, uppsagda anställda på Leaf-fabriken i 
Åbo samt personporträtt och vardagsglimtar ur konstnärens närmaste krets. Sarparantas 
verk är ofta slående realistiska och exakta. Verkens färgvärld är ofta behärskat mörk, vilket 
ger utrymme för Sarparantas sparsamma användning av färger samt gör färgerna mer 



	   	   	   	  
effektfulla då de används. Ett intressant återkommande tema i Sarparantas verk är 
clownfigurerna avbildade i vardagliga situationer. 
 
Sarparanta som studerat vid Bildkonstakademin bor och arbetar i sin ateljé i Bjärnå. Han 
valdes till årets unga konstnär vid Konstcentret Salmela år 2004. Sarparanta är även känd 
som sångare och låtskrivare i punkbandet No Shame. 
	  
www.sampsasarparanta.fi 
 
 
Konstnärsporträtt Ritva Kovalainen 
 
Ritva Kovalainen (f. 1959) har fotograferat naturen under trettio år. För Kovalainen innebär 
träden och skogen otaliga möjligheter för upptäckande och fotografering. Naturen innebär 
utöver skogen även former och struktur i bildytan, element i rummet, djup, nyanser, ljus, färg 
och rytm. Kovalainens fotografier präglas av ömhet, och inbjuder till att stanna upp och 
betrakta – precis som i naturen. 
 
Kovalainen granskar också alltid naturen som ett uttryck för ekologisk mångfald, naturens 
formspråk och den personliga relationen till naturen. Träden representerar själva naturen för 
Kovalainen: möjligheten att komma naturen nära, att röra vid den. På bilderna och även i 
naturen är träden kulturella symboler, mötesplatser, fixeringspunkter för landskapet, 
estetiska objekt samt andliga och religiösa subjekt. 
 
Kovalainen, som tog examen vid institutionen i fotografi vid Konstindustriella högskolan år 
1990, har arrangerat ett flertal egna utställningar och deltagit i omfattande samutställningar 
såväl i Finland som utomlands. Hennes verk ingår i bl.a. Finlands fotografiska museums, 
EMMAs, Wäinö Aaltonens museums och Jyväskylän taidemuseos samlingar. Kovalainen är 
dessutom känd för sina fantastiska konstböcker med naturtema. 
 
www.kovalainenritva.com 
 
Mer information 
Konstcentrets chef Charlotta Björkendahl, tfn 040 519 9190, 
charlotta.bjorkendahl@konstoform.fi 

 
Konstcenter och galleri Gumbostrand Konst & Form, Vainuddsvägen 72–28, 01150 
Söderkulla. 

Konstcentrets öppethållningstider: fredag till lördag kl. 11–17 och söndagar kl. 11–16 
 
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. 
 


