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Sibeliusmuseum inleder sin utställningsverksamhet år 2005 med en solokonstutställning av den portugisiske konstnären och oberoende kuratorn Sílvio
Salgado, som för närvarande bor i Åbo.
Konstverket har skapats uttryckligen för Sibeliusmuseum, som konstnärens svar
på dess fysiska, institutionella och symboliska ramverk. Verket består av tre
avgränsade delar som tillsammans bildar en stor installation som använder sig
av flera medier. Konstnären har som mål att ifrågasätta olika kulturella
sanningar som finns inrotade i vår förståelse av finländsk kultur, både i
Finland och utomlands.
Jean Sibelius vs. Finland? Namnet Jean Sibelius är lika viktigt för den
finländska kulturidentifikationen som låt oss säga skogarna, sjöarna och Nokia.
Namnet Sibelius hänvisar direkt till Finland och begreppet ’finländsk musik’
hänvisar ofta till ett namn, Sibelius. Kunde det ha varit annorlunda?
Sílvio Salgado väckte ursprungligen uppmärksamhet i Finland med sitt
kuratorsprojekt Vienna International Apartment, en samtida konstvitrin som
flyttade från Wien till Åbo år 2003. Som konstnär har han ställt ut solo och på
grupputställningar i flera europeiska länder. Hans arbeten är bekanta för den
finländska publiken sedan tidigare från utställningar som ’IN&OUT’ (Vienna
International Apartment, Åbo 2003), ’2.44x1.9:treffit’ (Halikko Cultural Centre
Franssintalo, 2004) och miljökonstprojektet ’Solig framtid' (Kimito, Bjärnå och
Salo, 2004).
Verk i Sibeliusmuseum:

Känner du till Petri Huurinainen?
Frågan ställs direkt till publiken med hjälp av reklamaffischering. Vem är
Petri Huurinainen, hur viktigt är det att känna honom?

Välj din favoritkompositör!
Publiken bjuds in att delta i ett lotteri. Välj din favorittonsättare!
Välkommen att studera kulturproduktionens mekanismer.

Mellanakt: Utan Sibelius
Ett stort textverk som består av mer än ett hundra handritade namn på
finländska kompositörer födda mellan 1800 och 1979. Några bekanta?
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sílvio Salgado, Tel. +358 (0)44 372 2241,
Silvio.Salgado@vienna-international-apartment.net
Sibeliusmuseum, www.sibeliusmuseum.abo.fi
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