
 
Light Departures 
 
HREINN FRIÐFINNSSON 
HELI HILTUNEN 
MAIJA LUUTONEN 
 
23.3 – 16.4.2023 
 
 
 
 
 
Grupputställningen Light Departures för samman verk av tre konstnärer. Den gemensamma nämnaren är idén om 
det konstnärliga skapandets organiska variation, finstilta förskjutningar och nya öppningar. 
 
Förskjutningarna antar olika form i de utställda verken: det kan handla om sådana förändringar i arbetssättet och 
verkens egenskaper som beror på konkreta fysiska förhållanden, t.ex. platsen där verket blir till eller valet av 
material, eller också kan det handla om finjustering av formen vid byte av skala eller på ett mer begreppsligt 
plan om överfört aktörskap och dialogisk reflektion. 
 
Verken skapar seriella helheter i galleriet där nya spår och stigar öppnar sig ark för ark, bildskärm för bildskärm. 
Via upprepning stiger även finstilta nyanser upp på ytan, bildar nya kedjor och skikt för att slutligen sväva i luften, 
förda av fritt böljande former och rörelsebanor. 
 
 
Den isländska konstnären Hreinn Friðfinnssons verk A Portrait of a Sculptor as a Sculptor (2014) som består av 
fem videoverk har blivit till i nära samarbete med Friðfinnssons mångåriga vän, skulptören Kristinn E. Hrafnsson. 
I varje enskild video ses Hrafnsson i olika alldagliga situationer och sysslor i Reykjavik: skrinnande på havsisen, 
virkande en mössa i sin gungstol, gungande i en stillsam lekpark, hoppande på en studsmatta på en bakgård 
eller snurrande med en hula-hularing på havsstranden. Betraktaren möter något slags levande staty (människa) 
som via en enkel rörelse och en tablålik bild bildar en begreppsligt ymnig pendang till det slags monumentalitet 
som skulpturkonsten traditionellt förknippas med. Den cirklande rörelsen går igen i verken såväl i skridskoåkarens 
spår på isen som i gungans rörelsebana och virkarens trådmaskor. De fysikaliska formler för acceleration, 
tyngdkraft och kretslopp som ingår i verktitlarna kopplar med lätt men säkert grepp verken också till den fysiska 
verklighet som omger oss. 
 
Hreinn Friðfinnsson (f. 1943) är känd som en central gestalt inom lyrisk konceptkonst. Typiskt för hans arbete är 
mångsidiga uttrycksformer, klar tanke, humor och enkelt utförande. Friðfinnsson var på 1960-talet med om att grunda 
konstnärskollektivet SÚM som på ett avgörande sätt har påverkat den isländska avantgardekonstens utveckling. Hreinn 
Friðfinnsson bor och arbetar i Amsterdam. Han har haft separatutställningar på bl.a. Serpentine Gallery i London 
(2007), Malmö konsthall (2008), Centre d’Art Contemporain i Genève (2018), MOAD – Museum of Art and Design 
i Miami (2021) och KW Institute for Contemporary Art i Berlin (2019–2020). 
 

 
Heli Hiltunens målningar är lekfulla, uppsluppna och lätt gycklande. I verken på papper har Hiltunen bearbetat 
vitaliserande färger såsom orange, rött och gult. Formerna är mjuka och böljande. Verken ingår i en omfattande 
serie pappersverk som Hiltunen började arbeta med på sitt sommarställe 2017. Som teknik valde hon teckning 
med oljepinnar, eftersom de är lätta att ta med sig till landet. Vid sitt arbetsbord på landet har Hiltunen kunnat 
låta sina händer röra sig kanske lite friare än i ateljén i stan. Vid sidan av det konstnärliga skapandet har hon 
sysslat med lantarbete, rensat ogräs, utfört nödvändiga sommarsysslor och sedan återvänt till pappersarken. 
Detta kretslopp har väckt tankar som småningom skärpts av blicken och tanken och som vi nu får se i form av 
dessa verk. Den ymniga form som Hiltunen ritat på väggen med kol skapar ett fundament för teckningarna. 
 
Heli Hiltunen (f. 1960) utexaminerades från Bildkonstakademin 1990 och har sedan dess hållit separatutställningar 
och deltagit i grupputställningar både i Finland och utomlands. Sina senaste separatutställningar hade Hiltunen på 



Galerie Anhava och Heinola konstmuseum 2020. Hennes verk ingår i talrika inhemska och nordiska samlingar, bl.a. 
Kiasmas, HAM:s, Saastamoinen stiftelsens, Wihuris stiftelses, Niemistös samling samt Sara Hildéns konstmuseums 
samlingar. Hiltunen tilldelades Ars Fennicapriset 2001. 
 
 
I Maija Luutonens målningar tycks spatiala och kroppsliga sinnesförnimmelser svalla och flimra ut från papperets 
tvådimensionella yta. Luutonen ställer ut både nya verk och en serie mindre målningar från de senaste åren, de 
sistnämnda gjorda med en omedelbarhet som vore de teckningar. Ofta utgår hon från sinnesförnimmelser – hur 
klädesplaggens sömmar känns mot huden – eller från en hastig blick genom den förvuxna pannluggens slöja. 
Verken fungerar som impulser till att öppna upp sinnena, de skiktar betydelser i relation till varandra och det 
omgivande rummet och framför allt i relation till betraktaren. De ifrågasätter vissa självklarheter i vårt sätt att se: 
hur mycket av det vi ser är en del av målningen, hur mycket en del av oss själva? 
 
Luutonens arbetsprocess har många faser. Det slutliga verkets fullbordade form och minimalistiska måleri uppstår 
genom experimenterande, genom att gallra och utkristallisera det essentiella. Papper och dess egenskaper – 
lättheten, den släta ytan, behändigheten – har redan länge stått i centrum för Luutonens arbete. Vid sidan av sina 
normala metoder ägnar sig Luutonen också åt att invid sin invanda stig hela tiden ”gräva en tunnel” till det 
okända, hon vill utmana sina egna lösningar och handla annorlunda: på senaste tid har hon tidvis också valt 
duk i stället för papper som underlag. 
 
Maija Luutonen (f. 1978) utexaminerades från Bildkonstakademin 2006. Under de senaste åren har hon haft 
separatutställningar på bl.a. SIC (2021); Sinne (2021); Kunsthaus Pasquart, Biel, Schweiz (2019); Titanik, Åbo 
(2018); Museet för nutidskonst Kiasma (2018) och Centret för samtidskonst kim?, Riga (2017). Grupputställningar 
har hon haft på bl.a. Helsingfors konstmuseum HAM (2022–2023); Vermilion Sands, Köpenhamn (2022); Rauma 
Triennale (2019); galleri SIC, Helsingfors (2018) samt Centret för samtidskonst CAC i Vilnius (2016). Luutonens verk 
ingår i bl.a. Kiasmas, HAMs, Wihuris, Saastamoinenstiftelsens och Lars Swanljungs samlingar. 
 
 


