KONSTNÄRER FÖR ÅR 2020
Lovisa gästateljé, som hör till landets äldsta, har i ett kvartssekel erbjudit konstnärer, författare och kompositörer från olika
områden en småstadsidyll, lugn och ro för förverkligandet av arbetsplaner utan obligatoriska sociala program. Trots det har
de flesta konstnärer gett stadsborna otaliga nya idéer,en betydande mängd kurser, föreläsningar, konstverk, konstutställningar, performance, diktkvällar, m.m. Mångsidighet är också i framtiden det centrala för gästateljé´ns verksamhet, stadsborna
förmedlas hela det breda spektret inom bildkonsten, litteraturen och tonkonsten.
Temat för år 2020 är "wapping", samarbetet mellan undertecknad och curatorn, skulptören Jukka Vikberg inleddes efter
årsskiftet. Inbjudna nästa år är äldre och etablerade konstnärer främst från Sverige men också från andra delar av världen bl.a
Spanien. En del har finska anor sedan flere generationer och känner att de ännu har en finsk identitet. Lovisa gästateljé vill ge
dessa konstnärer tillräckligt med egen tid, lugn och rekreation för att den inre längtan de känner skall bli verklighet just i
Lovisa.
För år 2020 har följande författare, musiker, konstnärer och forskare valts (namnlistan får publiceras efter den 4.10):
Heikki Kiviaho musiker, producent Sverige (februari-mars)
Kiviaho föddes i Jyväskylä 1963 och han har bott över 50 år i Sverige. Kiviaho är en
mångsidig konstnär, känd bl.a som fotograf, scenograf, kompositör, basist i kultbandet
Sator som har gett ut 15 album samt som producent och studiomusiker för den kända
gruppen Kent. Heikki Kiviaho har dessutom deltagit i projekt som har undersökt den
sverigefinska identiteten och integereringen i Sverige och Finland.

Katarina Kieri författare Sverige (juni-juli)
Kieri har belönats med Augustpriset, Astrid Lindgren-priset och Norrlands litteraturpriset. Hon har gett ut cirka 20 böcker sedan debuten 1993. I böckerna ingår dikter,
noveller och romaner för barn, unga och vuxna. I de senaste böckerna har Kieri
fördjupat sig i Sveriges hårda språkpolitik, en politik som har hindrat henne att
lära sig sitt eget modersmål.

Karin Häll bildkonstnär Sverige (april-maj)
Karin Häll undersöker genom skulptur, teckningar och installationer universell kommunikation, samhällsfenomen, människans föränderlighet och samband med andlighet
samt de krav som livet ställer. Människans absurda och oväntade agerande kan under
vissa förhållanden bli en norm och normen blir ett sätt som drabbar människan som en
spik.Karin Hälls släktband finns i Österbotten.

Ola Nilsson bildkonstnär Sverige (april-maj)
Ola Nilsson jobbar med skulpturala föremål, installationer, ljud-och textkonst ofta i
växelverkan med publiken. De pedagogiska situationerna avslöjar konstnärens intresse
för psykoanalys och den omgivande språkliga kontexten. Konstnären fungerar också
som sakkunnig när det gäller placeringen av oﬀentliga konstverk i kommuner och
städer i Sverige.

Niklas Mulari skulptör Sverige (augusti)
Bildkonstnären, monumentalisten och miljökonstnären Niklas Mulari inledde sina
konststudier på 90-talet i Nordiska konstskolan i Karleby. Han tog sin examen i
Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Mulari har skapat många oﬀentliga konstverk i
Sverige och Norge. Han har också bl.a. fått priset årets sverigefinska konstnär.

Maria Morata curator, regissör och forskare Spanien (september-oktober)
Morata jobbar som curator för ett flertal museer och konstinstitutioner i Berlin. Hon
föreläser i filminstitutioner vid många konstuniversitet och sitter i den kommitté som
väljer bidrag till den internationella filmfestivalen i Berlin (Berlinale).

Marcos Vidal skulptör Spanien (september-oktober)
Prisbelönte Marcos Vidal har jobbat i Europa men också i Kina och Korea och hans
verk har sedan 1990-talet setts i Finland men också på många utställningar, symposier
och biennaler i hela världen. Marcos Vidal verkar också som producent för konstnärsresidenset i staden Sineu på Mallorca.

Love Antell animator, bildkonstnär, musiker (december)
Loves släktband finns i Lovisa där hans far föddes. Hans musik har en stark social bind
ning. Han gav år 2012 ut soloskivan Gatorna tillhör oss , som blev hans genombrott och
den fick strålande recensioner. Hela Sverige lärde känna Love Antell hösten 2014 i TVprogrammet Så mycket bättre. För oss finländare blev han känd genom filmen Laulu
koti-ikävästä dvs Ingen riktig finne som år 2014 valdes till årets bästa nordiska dokumentärfilm på filmfestivalen i Göteborg. Filmen fick också två Jussi-statyetter och hu
vudpriset på Tammerfors filmfestival. (Foto: c/ Anders Thessing 2019)

================================================================================================

Jukka Vikberg skulptör Skinnarby
Jukka Vikberg har en lång bana som konstnär och han är huvudcurator för Lovisa
gästateljé år 2020. Han har deltagit i över hundra utställningar, en stor del utomlands
främst i Sverige. Vikberg har också verkat aktivt i det finska konstlivet bl.a som ordförande för Finska Skulptörförbundet och som lärare i många konstskolor samt som
curator för utställningar utomlands. Vikberg bor och arbetar i Lovisa.

