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Kuratorn har ordet

Ok, jag erkänner, att sitta och sortera till och från bland mina kollegors insända presentationsmaterial är 
inte en enkel uppgift. Speciellt inte som mina utgångspunkter ofta sammanfaller med den franska filosofen 
Julia Kristeva och hennes påstående ” the interpretation of an artwork  can only take place  in the eye of the 
beholder”. 

Nåväl, nu har jag trots det gjort ett juryarbete tillsammans med Katriina Pietilä-Juntura och fick stifta be-
kantskap med några gamla och nya konstnärskap som jag uppskattade mycket och som jag är övertygad om 
att museibesökarna också kommer att uppskatta. Om jag skulle sammanfatta mina intryck i samband med 
detta juryarbete: En mångfald av egensinniga konstnärliga subjekt. 

Jörgen Nilsson
Konstnär

Kuraattorin sanat
Ok, tunnustan, että ei ollut helppo tehtävä lajitella kollegoideni lähettämiä teoskuvia paremmuusjärjes-
tykseen. Tehtävää ei tehnyt yhtään helpommaksi se, että käytin valintojen lähtökohtana usein lainaamani 
ranskalaisen filosofin Julia Kristevan väitettä ”the interpretation of an artwork can only take place in the eye 
of the beholder”. 

Valinnanteon vaikeudesta huolimatta on valinnat nyt tehty yhdessä Katriina Pietilä-Junturan kanssa. Jurytys-
tä tehdessäni sain tutustua sekä entuudestaan tuntemieni, että itselleni täysin tuntemattomien taiteilijoi-
den teoksiin. Kokosimme teoksista hienon kokonaisuuden, jonka uskon saavan hyvän vastaanoton myöskin 
näyttelyvieraiden keskuudessa. Yhteenvetona tästä jurytystyöstä voinkin sanoa: Omaperäisten taiteellisten 
aiheiden moninaisuus.

Jörgen Nilsson
Taiteilija



 
På gränsen/ Rajalla 
 
Kun on syntynyt ja kasvanut ja tehnyt työtä Suomen ja Ruotsin rajalla, Tornionjokilaaksossa, helposti ajat-
telee, että Ruotsi ja Suomi ovat samanlaisia, yhtenäiskulttuuria, Meänmaata. Onhan mailla pitkä ja yhteen 
kietoutunut historia, ne ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan olevia naapurimaita, joiden välillä on tiiviit 
yhteydet, ne ovat kehittäneet samankaltaisia hyvinvointimalleja ja poliittisia demokraattisia järjestelmiä. 
Molemmat maat ovat toisin sanoen pitkään kuuluneet samaan kulttuuriperinteeseen. Mutta näiden yhtäläi-
syyksien ohella on tietenkin todettava, että suomen ja ruotsin kieli kuuluvat eri kieliperheisiin. Ja aina muis-
tutetaan, että sota koetteli Suomea 1900-luvulla huomattavasti. 
 
Työssäni Aineen taidemuseossa Torniossa olen kuitenkin huomannut, että suomalainen ja ruotsalainen ku-
vataide ovat erilaisia. Syitä on pohdittu pitkään ja hartaasti tämän tästä. On sota, joka koetteli Suomea, on 
sokeri, jota ruotsalaiset laittavat leipään, kun suomalaiset nauttivat hapanta ruisleipää. On Venäjä, joka on 
vaikuttanut Suomeen voimakkaammin kuin Ruotsiin. On melankolia, joka tekee suomalaisista välillä melkein 
vastenmielisiä. On ruotsalainen keskustelukulttuuri, tuo ikuinen diskuteeraus, joka uuvuttaa suomalaiset. 
On ruotsalainen demokratia, joka ei nosta ketään framille, kaikki ovat samanarvoisia. Suomalainen ei halua 
olla yksi joukosta, eikä tehdä kompromisseja. 
 
Onko tämä totta vai klisettä? Ja onko sillä mitään tekemistä kuvataiteen kanssa? Vastaan diplomaattisesti: 
on ja ei. 
 
Olen joskus kysellyt Ruotsin Kuninkaallisesta Taideakatemiasta, että ketä norrbottenilaisia siellä opiskelee. 
Ei ketään. Pohjois-Ruotsissa ei lähdetä etelään taidetta opiskelemaan, toisin kuin Suomessa, missä etelästä 
vasta hankitaan taiteen kannukset. Kaukaa ja pimeästä tulleet tekevät sitä todellista taidetta. Näin Suomes-
sa toisinaan ajatellaan. 
 
Edellä mainituista syistä johtuen KiN juhlanäyttelyyn tarjotut teokset synnyttivät jonkinlaisen hämmennyk-
sen ja suomalaisena (vaikkakin rajalla asuvana) kyselin: missä ovat synkästä ja syvästä syntyneet teokset? 
Missä ovat nuoret rajut kapinalliset? Missä on se taide, jonka äärellä ei oikein tiedä ja aluksi pitää nielaista? 
 
Kuratointi Jörgenin kanssa oli helppoa ja mutkatonta, olimme kaikista lähes samaa mieltä. Suurin osa valin-
noista oli itsestään selviä, joistakin keskustelimme jonkin verran.. Näyttelyyn tarjosi teoksia 62 taiteilijaa 249 
teoksella. Valitsimme 26:ltä taiteilijalta 62 teosta näyttelyyn. 
 
Oli kiinnostavaa perehtyä naapurimaan kuvataiteeseen. Se ei varmastikaan ollut läpileikkaus ruotsalaisesta 
taiteesta, muitta onko se läpileikkaus pohjoisruotsalaisesta taiteesta? En tiedä. Ajattelen, että Korundi ja KIN 
tarjoavat nyt hienon tilaisuuden Rovaniemellä taiteeseen, joka syntyy ja elää omana aikanamme ja meitä 
lähellä, mutta jota emme välttämättä tiedosta tai muuten kohtaa. 
 
Katriina Pietilä-Juntura 
Museonjohtaja 
Aineen taidemuseo

Kuraattorin sanat



På gränsen/ Rajalla

När man är född, uppvuxen och har arbetat i Tornedalen vid Finlands och Sveriges gräns, tänker man lätt, 
att Sverige och Finland är likadana kulturellt; Meänmaa. Länderna har ju en sammanflätad historia och finns 
nära varandra med täta kontakter. Dom har utvecklat likadana välfärdsmodeller och demokratiska och 
politiska system. Båda länderna har med andra ord länge tillhört samma kulturarv. Utöver dessa likheter 
måste man konstatera att det finska språket och det svenska språket tillhör olika språkgrupper. Och man 
kommer alltid ihåg att kriget prövade Finland hårt under 1900-talet.

I mitt arbete på Aines Konstmuseum i Torneå har jag ändå upptäckt, att den finska och den svenska 
bildkonsten är olika. Orsakerna har jag funderat länge på. Kriget som prövade Finland och det faktum 
att svenskarna lägger socker i brödet när finländarna äter surdegslimpor. Ryssland har påverkat Finland 
starkare än Sverige.
Det finns melankoli som ibland förvandlar finländarna till någort nästan motbjudande.
Den svenska diskussionskulturen med det evinnerliga diskuterandet som gör finländarna matta. Det finns 
demokrati som inte lyfter fram någon särskild där alla är likvärdiga. 
Finlädaren vill inte vara en i mängden eller göra kompromisser. 
Är detta sant eller klichéer? Har detta något att göra med bildkonsten? Jag svarar diplomatiskt: ja och nej.

Jag har någon gång frågat representanter från Sveriges Kungliga Konstakademi, vilka norrbottniska 
konstelever som studerar där. Inga. I norra Sverige åker man inte söderut för att studera konst. I Finland 
råder raka motsatsen, där man först införskaffar konstnärlig spetskompetens. Dom som kommer långt ifrån 
norr och mörkret är kapabla att skapa riktig konst. Så tänker man ibland i Finland.

På grund av ovan nämnda orsaker har KIN:s deltagande konstverk skapat en typ av förvåning och som 
finländare (även om jag bor vid gränsen) frågar jag mig: Var är dom dystra och dom från djupet skapade 
verken? Var är dom unga ursinniga rebellerna? Var är den konsten, som man inte riktigt förstår och som 
överraskar så att man får hicka?

Val av konstverken tillsammans med Jörgen var lätt och vi hade nästan samma åsikter.
Dom flesta av valen var självklara. Om en del fick vi dock diskutera. 62 konstnärer hade sökt till utställningen 
med 249 konstverk. Vi valde 26 konstnärer med 62 konstverk.

Det var intressant att fördjupa sig i grannens bildkonst. Det var säkerligen inte genomsnittet av den svenska 
konsten, men är det ett genomsnitt av norra Sveriges konst?
Jag vet inte. Jag tänker att Korundi och KIN erbjuder ett fint tillfälle i Rovaniemi för konst, som föddes och 
lever sitt eget liv nära oss, men som vi inte nödvändigtvis är medvetna om, eller annars möter.

Katriina Pietilä-Juntura
Museichef  
Aines Konstmuseum

Kuratorn har ordet



anders alm

ur serien Oåterkalleliga minnen.
Fotografi 96x72 cm

www.andersalm.se   fotograf@andersalm.se



ur serien Oåterkalleliga minnen.
Fotografi 96x72 cm



jette andersen

Please walk the way with me.
Skulptur 53x70 cm

www.jetteandersen.se   jette@jetteandersen.se



Något om min mamma 2.
Olja på duk 140x140 cm



desiree bergström

Kalejdoskop.
Etsning och reliefavdrag på mdf 122x122 cm

www.desireebergstrom.se   mail@desireebergstrom.se



Hålrum.
Blandteknik 122x122 cm

Förberedelse.
Blandteknik 120x120 cm



mikael dysholm

Poeten.
Olja på duk 68x40 cm

Flickorna på bänken.
Olja på polykarbonat  100x70 cm

dysholm.mikael@telia.com



Station.
Olja på duk 72x61 cm

Hermann.
Olja på duk 53x50 cm



Svirr 1.
Bronsrelief 40x40 cm

sara edström
lustigbacken@gmail.com



Svirr 2.
Bronsrelief 40x40 cm



jatte eriksson
www.jatte.se     jatte.eriksson@bredband.net

Två.
Olja på duk 120x120 cm



Landskap med moder.
Olja på duk 100x72 cm

Kyrkomöte.
Olja på duk 100x72 cm



lynn gustafsson
lynn.gustafsson@gmail.com

Harmoni.
Akryl och collage 88 x 71 cm



Enigma.
Akryl 88x71 cm



linnea henriksson

Passage 1.
Marker och olja på mdf 175x60 cm

ingerlinneakarolina@gmail.com



Passage 1.
Marker och olja på mdf 175x60 cm



erik holmstedt

Field.
Fotografi 115x100 cm

Cascade.
Fotografi 115x100 cm

www.holmstedt.nu   erik@holmstedt.nu



Pit.
Fotografi 115x100 cm

Parking.
Fotografi 115x100 cm

Glacier.
Fotografi 115x100 cm



hanna kanto

Skelett.
Akryl på duk 240x220 cm

kantohanna@gmail.com 



Snag.
Olja på duk 200x250 cm

Snag 3.
Olja på duk 130x125 cm



marie karlsson

What local people?
Bläck, gouache och blyerts 71x75 cm

www.marieyeah.se    marieyeah@gmail.com



Rapadalen.
Akvarell 87x47 cm

Unna allakas.
Akvarell 43x43 cm



dan lestander

Dreams and wishes.
Videoverk

info@danlestander.se





margaretha lindblom

Leif.
Blandteknik 15x15 cm

marlinde@telia.com



Ale.
Blandteknik 19x19 cm

Lady.
Blandteknik 60x40 cm



kristina nilsdotter

Slummer mellan världar.
Tempera och olja på duk 154x124 cm

www.kristinanilsdotter.se   kristina.nilsdotter@gmail.com



Ada Separada.
Skulptur i komposit 90x199x42 cm



staffan pihl
www.staffanpihl.se    pihlstaffan@hotmail.com

Äldre vedbod.
Olja på duk  105x96 cm



Minne från Höga kusten 1.
Olja på duk 120x90 cm



mats risberg

Etsaren, självporträtt.
Etsning 20X24 cm

+46 920 21 17 87



Magdalena.
Etsning 25x32 cm

Pohjanen - Dagning röd.
Etsning 26x32 cm



cecilia rosenlund
www.scillaform.se  cecilia.rosenlund@gmail.com



Dam i tröja med gula ärmar.
Ola på duk 94x134 cm



sanne sihm
sanne.sihm@bredband.net



Stoppsignal.
Blandteknik 135x135 cm



lena sundbom

Hemlighet 3.
Blandteknik 120x120 cm

www.lenasundbom.se   lena@lenasundbom.se



I skogen 4.
Blandteknik 120x100 cm

I skogen 1.
Blandteknik 120x100 cm



bertil sundstedt

Nattbild.
Målning 110x75 cm

haern.sundstedt@bredband.net



Streetart.
Målning 110x75 cm



peter sundström

Bortom det mörka.
Akvarell 56x38 cm

www.psdesign.se    info@psdesign.se



Ensamheten.
Akvarell 56x38 cm



ulrika tapio blind

Newborn.
Akryl 50x50 cm

tapio.blind@gmail.com



Sexy.
Akryl 50x50 cm



Eeva-Leena Väätäjä
eevaleena.art@gmail.com

www.eevaleena.se



Exercise.
Akryl på duk 120x100 cm



Brita WEglin

Mystic River.
Digitalt avdrag och collografi 165x50 cm

www.britaweglin.se   brita.weglin@telia.com



Jag, du och alla andra 1.
Digitalt avdrag, torrnål och collografi 115x95 cm.



maria öqvist öhman

Hägring.
Akryl, akvarell,oljepastell och sömnad  50x50 cm

www.jagblommar.se   mia@jagblommar.se



Vårvinter.
Akryl, akvarell,oljepastell och sömnad 50x50 cm

Stråk.
Akryl, akvarell,oljepastell och sömnad 50x50 cm



anja örn

Organismer.
Bronsskulptur 100x5 cm

http://ratdragonproduction.se
info@ratdragonproduction.se



Kropp.
Bronsskulptur 90x110x20 cm



KiN är en förening som organiserar yrkesverksamma konstnärer i Norrbotten.
     Våra medlemmar arbetar med olika former av konstnärligt arbete såsom måleri, skulptur, tex-
til, fotografi, konsthantverk, videokonst m.m.
     KiN arbetar för att stärka bildkonstens ställning i norrbotten genom att förbättra samverkan 
mellan enskilda konstnärer, institutioner, offentlig sektor och näringsliv. KiN vill verka för att bild- 
och formkonstnärernas speciella yrkeskunskaper tas tillvara och förmedla kunskap till allmänhet-
en om att konstnärernas arbete genererar ytterligare arbetstillfällen som t.ex. konstpedagoger, 
konsthallspersonal, konstkritiker m.fl.
     KiN vill tillvarata, utveckla och marknadsföra den konstnärliga kompetensen och därmed pro-
filera länet, nationellt och internationellt. KiN vill verka för att öka och möjliggöra tillblivelsen av 
fler konstnärliga projekt.
     KiN vill synliggöra den norrbottniska konsten och genomför därför olika projekt och arrang-
emang. Vi vill att den konstintresserade publiken i Norrbotten ska få många tillfällen att se den 
konst som produceras här och nu.

www.k-i-n.se 
info@k-i-n.se
 


