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Real Celebration! 
Rovaniemi Art Museum celebrates its 30 year journey 

with an exhibition from the Jenny and Antti Wihuri Foun-
dation collection. The exhibition is a gorgeous, appropri-
ate picture of the Finnish contemporary art in the 2000’s.

Throughout the times, forest has been an important 
place for relaxing and calming down for Finns, and an in-
exhaustible source for art. Man, space, line and color are 
themes in focus, too. The exhibition will culminate to dig-
nify the hundred-year-old Finland with graceful blue and 
white themes.

After 75 years of working for the benefit of Finnish cul-
ture, the Jenny and Antti Wihuri Foundation celebrates its 
anniversary. The co-operation between the Rovaniemi Art 
Museum and the Foundation started in 1986, when the 
art museum was founded in Rovaniemi to house the col-
lection of 500 art works donated by the Foundation. The 
growing collection got more room as the enlargement of 
the museum was finished in May, 2011. The old post bus 
depot got the name Korundi after a hard jewel, which is 
also called the Lappish Star. Korundi House is also home 
for the Lapland Chamber Orchestra.

Today the art collection consists of more than 3000 art 
works and it is one of the most qualified collections of 

contemporary art in Finland. The art collection has fol-
lowed the development of Finnish art from the 1940’s 
until today and forward. Trends in art and new methods 
can be seen in the collection.

Jenny and Antti Wihuri Foundation

Jenny and Antti Wihuri Foundation was established in 
1942. Since the wording of the purpose of the Founda-
tion “grants for the furthering of cultural and economic 
development in Finland” isn’t overly specific, awarding 
grants for a wide range of activities, everything from ex-
perimental art performances to traditional institutions, 
has been possible.

By establishing the Foundation, Jenny and Antti Wihuri 
wanted to pay back to the society that had made their 
success possible. The Foundation, born from the dili-
gence, thriftiness and farsightedness of its founders, 
continues to support and cherish Finnish economic and 
cultural heritage.

In 1957, the Jenny and Antti Wihuri Foundation, for the 
part of visual arts, decided to purchase art from living 
artists, both from well-known and young, talented ones, 
instead of awarding grants. The purpose was to create a 
collection of a high level and give an illustrative view of 
the art of our time.

Persons responsible for the art purchases are visual art-
ists and art historians. At the moment Ph.D. Liisa Lindgren 
and sculptor Pekka Kauhanen are the consulting experts. 
The director and the intendent of the museum have their 
word in choosing new art works.

Teemu Saukkonen: Vegetarians on Love I, 2016

Lapinkävijäntie 4, 96100 Rovaniemi   +358 16 322 2822, info@korundi.fi, www.korundi.fi

Avoinna / Open
ti-su / 11-18 / tue-sun

Pääsymaksu / Admission fee: 8 € / 4 € / 6 €
Taidetorstaisin 18-20 maksuton sisäänpääsy / 

On Art Thursdays free entrance to the exhibitions at 6pm-8pm

GUIDED TOURS in english

Korundi offers guided tours to exhibitions.
Reservations: +358 16 322 2822 | info@korundi.fi
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Yhtä juhlaa!
Real Celebration!
11.4.2017 – 7.1.2018

NÄYTTELYN TAITEILIJAT / ARTISTS IN THE EXHIBITION

Aiha Martti . Aro Kaisu . Astala Lauri . Brander Pirjeta .
Cavén Kari . Colliander Ina . Favén Mauri . Halonen 
Paavo . Hamari Mia . Hautala Jorma . Heinonen Viljami .
Heiska Tiina . Hiltunen Heli . Hirvelä Markku . Hirvimäki 
Veikko . Hukkataival Helinä . Hulkko Irmeli . Hytönen 
Petri . Itkonen Tiina . Jämsä Aarne . Juopperi Elina . Jylhä 
Pekka . Kangas Teemu . Kantanen Sandra . Kato Shoji 
.   Kekarainen Pertti .  Kiuru Kaija . Kontio Samuli . Kop
teff Vladimir . Korhonen Arto . Korkalo Tuomas . Krokfors 
Kristian . Kuitula Mauri . Kujasalo Matti . Kylänpää Han
nele . Laitinen Tuomas A. . Lehtonen Henrietta . Lehtonen 
Kati . Leppälä Anni . Luukkola Pekka . Luutonen Maija . 
Mäkelä Jukka . Marila Heikki . Mattila Jaakko . Mielonen 
Tiina . Mikkonen Tapani . Muttonen Kasper . Närhinen 
Maija . Nevalainen Pekka . Niemelä Jaakko . Nio Leen . 
Niskanen Jussi . Niva Jussi . Nyholm Erica  . Päiväläinen 
Riitta . Palasto Marjatta . Puranen Jorma . Pyykinen  Tiina 
. Ratalahti Antti . Rissanen Markus . Särkijärvi Sirpa . 
Saukkonen Teemu . Schroderus Noora . Simonsson Kim . 
Sirén Päivi . Sjöholm Minna . Suomi Risto . Syvänoja Jan
na . Takala Antero . Tanttu Antti . Törmälehto Samppa . 
Tuominen Juhani  . Tuori Santeri . TurakkaPurhonen Paulii
na . Ulmanen Veijo . Uusitalo Kristiina . Vainonen Maija . 
Vesterinen Pekka . Vuokola Marko . Wiherheimo Kristiina



30 75
Yhtä juhlaa! 
Rovaniemen taidemuseo juhlii 30-vuo tista 

taivaltaan juhlanäyttelyllä Jenny ja Antti 
Wihurin rahaston kokoelmasta. Näyttelyssä 
nähdään nyt upea ja osuva kuva suoma-
laisen nykytaiteen 2000-luvusta. Kokoelmasta 
on esillä uudishankintoja erilaisin teemoin. 
Metsä on ollut suomalaisille kautta aikojen 
tärkeä rauhoittumisen paikka ja taiteelle 
ehtymätön lähde. Keskeisiksi teemoik-
si nousevat myös ihmisen kuvaus, 
tilallisuus  sekä viiva ja väri. Näytte-
lykokonaisuus päättyy juhlistamaan 
100-vuotiasta  Suomea sinivalkoisin 
teemoin ja värein. 

Taidemuseon kanssa juhlii Jenny 
ja Antti Wihurin rahasto, joka on toi-
minut suomalaisen kulttuurin hyväksi 
jo 75 vuotta.  Taidemuseon ja rahaston 
yhtei nen taival alkoi vuonna 1986, kun 
rahaston lahjoittamalle 500 teoksen taide-
kokoelmalle perustettiin taidemuseo Ro-
vaniemelle. Karttuva kokoelma sai lisää 
tilaa, kun museon laajennus valmistui 
toukokuussa 2011. Vanha postiautovarik-
ko sai nimekseen Korundi korukiven mu-
kaan, jota kutsutaan myös Lapin täh-
deksi. Taidemuseon lisäksi Korundissa 
toimii Lapin kamariorkesteri.

Tänään Wihurin rahaston lahjoitta-
maan  suomalaisen nykytaiteen kokoel-
maan kuuluu yli 3000 teosta ja se on yksi 
Suomen hienoimmista nykytaidekokoelmista. 
Jenny ja Antti Wihurin kokoelma on seurannut 
suomalaisen taiteen kehitystä 40-luvulta tähän 
päivään. Jo maineikkaiden taiteilijoiden ohella 
kokoelmaan hankitaan nuorten, lahjakkaiden 
taiteilijoiden teoksia. Taiteen muuttuminen ja 
uudet menetelmät näkyvät kokoel-
massa.

 

Vuonna 1942 perustettu Jenny ja Antti Wihurin 
rahasto on suomalainen yleishyödyllinen 

säätiö, jonka tarkoituksen määrittely, ’’apura-
hoja henkisen ja taloudellisen suomalaisen 
viljelyn edistämiseen’’, on lyhytsanainen, 
mutta merkitykseltään hyvinkin laaja. Se 
on mahdollistanut apurahojen jakamisen 
kokeellisista taideperformansseista aina 

perinteikkäille instituutioille asti.
Rahasto syntyi perustajiensa halusta 

antaa jotain takaisin yhteiskunnalle, joka oli 
mahdollistanut heidän menestyksensä. Hei-

dän ahkeruu destaan, säästäväisyydestään ja 
kauaskatseisuudestaan syntynyt säätiö tukee 

ja vaalii edelleen 75 vuotta myöhemmin 
yhteiskuntamme taloudellista ja kulttuurista 
perin töä.

Vuonna 1957 Jenny ja Antti Wihurin ra-
hasto päätti kuvataiteen osalta ryhtyä 

apurahojen sijasta tekemään taideostoja. 
Taideostotoiminnasta vastaa taideosto-
lautakunta pyrkimyksenään saada aikaan 
laadullisesti korkeatasoinen kokoelma, 

joka antaisi havainnollisen kuvan aikamme 
taiteesta.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoel-
man taidehankintojen takana olevat henkilöt 
ovat olleet taiteen tekijöitä ja asiantuntijoita. Tällä 

hetkellä asiantuntijoina toimivat FT Liisa Lindgren 
ja kuvanveistäjä Pekka Kauhanen. Laajennettuun 

ostotoimikuntaan kuuluvat myös taidemuseon 
johtaja ja intendentti.
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NÄYTTELYOPASTUKSIA, LUENTOJA JA TYÖPAJOJA
www.korundi.fi

2. KERROS / FLOOR Y

- YHTÄ JUHLAA! /
THE REAL CELEB-
RATION!
- UUTEEN AAMUUN
13.10.-4.2.2018    Y3-Y5
- KALEVALAKORU 80v
3.11.-4.3.2018    Y1-Y2

1. KERROS / FLOOR A

- YHTÄ JUHLAA! JENNY JA ANTTI 
WIHURIN RAHASTO 75 VUOTTA /
THE REAL CELEBRATION!
10.2.2017-7.1.2018

 

LIITY TAIDEMUSEON YSTÄVIIN

Rovaniemen taidemuseon ystävät 
ry on perustettu vuonna 2005. 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
tukea ja edistää Rovaniemen 
taidemuseon toimintaa ja tutki-
mustyötä sekä syventää jäsentensä 
kuvataiteen tuntemusta. Yhdistys 
järjestää luentoja, tutustumiskäyntejä 
ja -matkoja. Jäsenet ovat tervetulleita 
taidemuseon avajaisiin ja saavat alennusta taidemuseon 
tuottamista julkaisuista ja museokaupan tuotteista.

Tutustu ja liity jäseneksi:
www.korundi.fi/taidemuseon ystävät 

Mukaan vapaaehtoiseksi?

Pidätkö taiteesta? Haluatko päästä joskus kurkkaamaan 
kulissien taakse, tai osallistua omalla panoksellasi näyt-
telyvieraiden viihtyvyyteen? Taidemuseon vapaaehtoiset 
osallistuvat Taidetorstaisin näyttelyjen valvontaan ja ovat 
mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia. Bonuksena 
vapaaehtoiset pääsevät mm. tutustumaan opastetusti 
museon näyttelyihin. Uusia vapaaehtoisia mahtuu vielä 
mukaan! Ota yhteyttä: Aira Huovinen p. 040 184 8145, 
aira.huovinen@rovaniemi.fi

 

YLEISÖOPASTUKSET

Joka kuun ensimmäinen keskiviikko klo 15.
Museoviikolla to 18.5. klo 15 ja su 21.5. klo 14.
Sunnuntaiopastukset ja muut tapahtumat osoitteessa 
www.korundi.fi 
Muina aikoina opastukset ryhmille tilauksesta: 
p. 016 322 2822 | info@korundi.fi 

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma on myös verkossa, 
osoitteessa:  taidemuseo.rovaniemi.fi

You can find the Jenny and Antti Wihuri Foundation Art Collec-
tion also in web:  taidemuseo.rovaniemi.fi

Kim Simonsson: 
VOODOOtyttö / VOODOO girl, 2016


