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Luonto lumosi taiteilijat ja arkkitehdit vuosisadanvaihteessa
Helsingin kaupunginmuseon päärakennuksen, Sofiankatu 4, Lyhtysalissa avautuu 5.10.2013
kansainvälinen Art nouveaun luonto ‐näyttely, jonka kuvamaailma tuo esiin luonnon
merkityksen 1800–1900‐lukujen vaihteen taiteessa ja arkkitehtuurissa eri puolilla Eurooppaa.
Näyttelyyn on vapaa pääsy kuten kaupunginmuseoon aina.
Näyttelyn nimi on monimerkityksinen. Yhtäältä se viittaa kasvi‐ ja eläinaiheisiin, jotka koristivat
esineitä ja rakennuksia niin Länsi‐Euroopan kukkeassa art nouveau ‐tyylissä kuin Suomen
jämerässä jugendissa. Toisaalta näyttely valottaa tyylin taustalla vaikuttaneita aatteellisia ilmiöitä
ja tieteen edistysaskelia, jotka heijastuivat taiteilijoiden ja arkkitehtien luomistyössä ja teoksissa.
Art nouveaun luonto ‐näyttely aloittaa kiertueensa Helsingistä ja Brysselistä. Näyttelyn on
tuottanut Euroopan kahtakymmentä tärkeintä art nouveau ‐kaupunkia yhdistävä, vastikään
palkittu Réseau Art Nouveau Network ‐verkosto, jossa kaupunginmuseo edustaa Helsinkiä.

Näyttely esitellään tiedotusvälineille
torstaina 3.10.2013 klo 12.00
Helsingin kaupunginmuseossa, Sofiankatu 4.
Englanninkielisessä tilaisuudessa näyttelyhanketta esittelevät
museonjohtaja Tiina Merisalo, Helsingin kaupunginmuseo
näyttelyn käsikirjoittaja,
taidehistorian professori Teresa‐M. Sala, Barcelonan yliopisto
pääsihteeri Manoëlle Wasseige, Réseau Art Nouveau Network
tiedottaja Véronique Baudoüin, Musée de l'Ecole de Nancy – Villa Majorelle

Lisätietoja
tutkija Sari Saresto puh. 09 3103 6483 tai sari.saresto@hel.fi
Art nouveaun luonto
Lyhtysali, Helsingin kaupunginmuseo, Sofiankatu 4
Auki 5.10.2013–16.2.2014 ma–pe klo 9–17, to klo 9–19, la–su klo 11–17.
VAPAA PÄÄSY
Tiedotuskuvia on osoitteessa
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Luonto lumosi taiteilijat ja arkkitehdit vuosisadanvaihteessa
Helsingin kaupunginmuseon päärakennuksen, Sofiankatu 4, Lyhtysalissa avautuu 5.10.2013
kansainvälinen Art nouveaun luonto ‐näyttely, jonka kuvamaailma tuo esiin luonnon
merkityksen 1800–1900‐lukujen vaihteen taiteessa ja arkkitehtuurissa eri puolilla Eurooppaa.
Näyttelyyn on vapaa pääsy kuten kaupunginmuseoon aina.
Näyttelyn nimi on monimerkityksinen. Yhtäältä se viittaa kasvi‐ ja eläinaiheisiin, jotka koristivat
esineitä ja rakennuksia niin Länsi‐Euroopan kukkeassa art nouveau ‐tyylissä kuin Suomen
jämerässä jugendissa. Toisaalta näyttely valottaa tyylin taustalla vaikuttaneita aatteellisia ilmiöitä
ja tieteen edistysaskelia, jotka heijastuivat taiteilijoiden ja arkkitehtien luomistyössä ja teoksissa.
Kamera ja mikroskooppi paljastivat 1800‐luvun lopulla luonnosta sellaisia puolia, joita ei voi nähdä
paljain silmin, ja pieneliöiden, kasvien ja mineraalien vastalöydetty kauneus innoitti uudenlaisia
koristeaiheita. Muodikas japanilainen taide herätti eurooppalaiset taiteilijat kuvaamaan luontoa
entistä herkemmin. Luonto sai uusia vertauskuvallisia, jopa mystisiä merkityksiä. Art nouveaulle
tyypillinen, jäntevästi kaarteleva viiva ilmaisi luonnon aistillisuutta ja elinvoimaa. Kasvit, eläimet ja
luonnon elementit kietoutuivat yhteen mielikuvituksellisissa, unenomaisissa teoksissa.
Runollisen ja kuvamaailmaltaan yltäkylläisen runsaan ja värikkään näyttelyn on käsikirjoittanut
taidehistorian professori Teresa‐M. Sala Barcelonan yliopistosta, ja sen ovat visualisoineet Carles
Fargas ja Antoni Garau niin ikään Barcelonasta.
Helsinki art nouveau ‐kaupunkien verkostossa
Helsinki on merkittävä eurooppalainen art nouveau ‐ tai kotoisammin jugendkaupunki, jolla on
laaja ja arvokas kulttuuriperintö 1800‐luvun lopulta ja 1900‐luvun alusta. Helsinki on jäsenenä EU‐
rahoitteisessa Réseau Art Nouveau Network ‐verkostossa, joka yhdistää Euroopan kahtakymmentä
tärkeintä art nouveau ‐kaupunkia. Kaupunginmuseo edustaa Helsinkiä verkoston toiminnassa.
Verkosto sai kesällä 2013 EU:n ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojen jaossa
erityismaininnan koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen kategoriassa. Tätä tehtävää verkosto
toteuttaa muun muassa tuottamalla näyttelyitä, joista uusin, Art nouveaun luonto, aloittaa
kiertueensa verkoston jäsenkaupungeissa Helsingistä ja Brysselistä.
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Réseau Art Nouveau Network ‐verkoston sivut www.artnouveau‐net.eu

