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Information 

den 25 mars 2021 

 

Examensutställning av bildkonststuderande till 

Konststaden sommaren 2021 

Utställningen Bildkonstens rike i Mänttä-Vilppula samlar under sommaren 
nyutbildade bildkonstnärer från alla sex finska yrkeshögskolor som undervisar 
i bildkonst. 
 
Utställningen äger rum från 11 juni till 29 augusti 2021 och produceras av Mänttä-Vilppulas 
kulturtjänster i samarbete med yrkeshögskolorna LAB University of Applied Sciences 
(Lappeenranta and Lahti), Lapland University of Applied Sciences (Visual Arts Education, 
Tornio), Turku University of Applied Sciences Academy of Fine Arts (Visual Arts Education), 
Tampere University of Applied Sciences (D.P. in Media and Arts, Fine Art), Satakunta 
University of Applied Sciences (Kankaanpää Art School) och Yrkeshögskolan Novia (bildkonst, 
Jakobstadt). 
 
Målet med Bildkonstens rike utställningen är att öka synligheten och positionen för 
konstnärer i vårt land. Samtidigt framhävs yrkeshögskolans viktiga roll som utbildare i 
bildkonst. Konststaden Mänttä-Vilppula, som en välkänd konststad och ett intressant 
offentligt resmål, möjliggör en betydande arena för framväxande konstnärer. 
 
Bildkonstens rike utställningar och evenemang har tidigare organiserats på olika platser och 
former i samarbete mellan yrkeshögskolor som undervisar i bildkonst. Nu planeras 
utställningen för första gången i samarbete mellan alla sex yrkeshögskolor i Finland. 
Utställningen är planerad att förverkligas också under de närmaste åren i Konststaden 
Mänttä-Vilppula. 
 
Alla sex yrkeshögskolor föreslår examensarbeten av bildkonstnärer som tog examen 2020 
och 2021 för utställningen. Kuratorerna är bildkonstnärer Krister Gråhn och Riikka Lenkkeri, 
som bor i konststaden.  
 

- Som yrkeshögskola är vi mycket glada över denna möjlighet att visa våra nyutexaminerade 

bildkonstnärer. Mänttä-Vilppula är den viktigaste konstplatsen på sommaren, alla 

intresserade av konst åker dit, säger Eija Mustonen från LAB.  

 

Utställningen visas i en gammal detaljhandelsfastighet i Mänttä centrum. Stadens partner i 
genomförandet är Yrke Kiinteistöt Oy, Koskelantalot Oy och Autere-opisto. 
 

- Utställningen kompletterar avsevärt Mänttä-Vilppula sommarkonstutbud tillsammans med 

Serlachiusmuseerna, Mänttä konstveckorna och andra lokala utställningar. Konststaden är 

den mest lämpliga platsen för att höja synligheten för examensarbetare i vårt land, säger 

Antti Korkka, kulturchef.
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Utställarens kuratorer 
 
Krister Gråhn arbetar med skulpturer och installationer. Han har under sin karriär studerat 
vid tre olika konstskolor och studerar för närvarande på forskarutbildningen vid 
Bildkonstakademin i Praxis-programmet. Under de senaste åren har han, förutom sitt eget 
konstnärliga arbete, samarbetat med olika konstnärer. Att arbeta som konstnärspar har lett 
till en ny typ av utmaning för att skapa konst –då olika estetiska preferenser måste förenas 
och det måste finnas en ständig diskussion om innehållet. Gråhn har hållit 
separatutställningar över hela Finland och deltagit i ett flertal kuraterade grupp- och 
grupputställningar sedan 2001. Sedan början av sin karriär har han också varit aktiv i olika 
roller inom konstområdet som teknisk expertis, producent, förläggare och kurator. 
 
Riikka Lenkkeri arbetar som målare. Hon tog examen från Genoa Academy of Fine Arts i 
Italien 1995. De senaste åren har hon i sina verk undersökt en kombination av olika 
målningstekniker, där kunskap om den gamla målningstraditionen är kopplad till material 
och innehåll i samtida målning. Lenkkeri har haft en karriär i nästan 30 år som konstnär och 
har hållit flera separatutställningar i både Finland och Italien samt deltagit i många 
grupputställningar. Förutom sitt konstnärliga arbete har hon arbetat som lärare och 
handledare för slutuppsatser i flera olika konstskolor i Finland. Lenkkeri är medlem i Mänttä 
Fine Arts Association, som är föreningen bakom Mänttä Fine Arts Weeks.  
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