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TILL MASSMEDIERNA
DEN 17 FEBRUARI 2009
För publicering

KULTURERNAS MUSEUM
10 ÅR
Jubileumsutställning
av Magi Viljanens fotokonstverk
öppnas i februari 2009
Bästa journalist,
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Tennispalatset i sin nya skepnad som musei- och
filmcentrum fyller tio år i början av 2009. För
stadsinvånarna har Tennispalatset blivit en plats där
de kan tillbringa sin fritid och bekanta sig med kultur,
eftersom biografernas och restaurangernas samexistens
under samma tak har sänkt tröskeln för att besöka även
museerna.
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Kulturernas museum har glädjen att som sin 10-årsjubileumsutställning presentera
utställningen RAM RAM LUDIA – FARVÄL MIN BY, som har sammanställts av verk
av fotokonstnär Magi Viljanen. Kulturernas museum presenterar inte bara försvunna
folk och gåtfulla skatter utan också levande nutid, som historien förenar sig med på
ett så fascinerande sätt.
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Välkommen att delta i presskonferensen i anslutning till utställningen RAM RAM LUDIA
på Kulturernas museum i Tennispalatset torsdagen den 26 februari 2009 kl. 14.00.
Utställningen öppnas för publiken fredagen den 27 februari 2009 och håller öppet till
den 3 januari 2010.
Ludia, Indien
Jubileumsutställningen RAM RAM LUDIA skildrar olika skeden i den indiska ökenbyn
Ludia under en period på nästan 20 år – den tid då fotokonstnär Magi Viljanen
har följt med byn. Under den här tiden har byn invid gränsen till Pakistan upplevt
stora omvälvningar. Så sent som i början av 1990-talet levde byborna ett enkelt liv i
gränszonen, ända tills området drabbades av en jordbävning 2001. I och med denna
fick Ludia väg, el och pipande mobiltelefoner inne i boningarna.
RAM RAM LUDIA ger uttryck för vad Magi Viljanen känner för Ludia och för hennes
erfarenheter av byn. Det finns gott om fotografier från exotiska platser; det unika är att
en fotograf har följt med en enda by under en så här lång tid. Tack vare Magi Viljanens
långa relation till byn och det långa tidsperspektivet är utställningen unik och
synnerligen intressant.

Även om byn och byborna är förstummande vackra, spelar dock estetiken, föremålen
eller exotiken inte huvudrollen. Utställningen består av fotografier, installationer och
videoverk. Också en dokumentärfilm av Magi Viljanen och Timo Elomaa finns med.
Utställningen ger en inblick i byns själ, samtidigt som den vittnar om tidens gång
och den stora förändring som byborna har varit tvungna att möta. Skeendena i Ludia
summerar omvälvningarna också i vår egen närhistoria.
Magi Viljanen
Magi Viljanen (född 1962) är en ansedd fotokonstnär, som är känd för sina originella
utställningar och sitt oberoende sätt att arbeta. Även om hennes arbeten ofta utgörs
av installationer som starkt förmedlar stämningar och fotografens egna erfarenheter,
betraktar hon sig i grund och botten som dokumentarist. Magi Viljanen har också
betecknats som en bildkonstens världsmedborgare; hon har inte dragit sig för att skildra
också svåra ämnen. Hon har fotograferat bl.a. på mentalsjukhus runt om i världen, barn
i ett nepalesiskt fängelse och kvinnor i afrikanska byar. Hon närmar sig alltid sina motiv
– som ofta är samhälleligt ställningstagande – via människan. Magi Viljanen har en unik
förmåga att se och fotografera djärvt direkt och mänskligt respekterande på samma gång.
Den som vill veta mer om Magi Viljanens tidigare produktion kan gå in på webbplatsen
http://www.magiviljanen.com.
Välkommen till Kulturernas museum!
Ytterligare information ges av
Eija-Maija Kotilainen
museichef
telefon: (09) 4050 9811
e-post: eija-maija.kotilainen@nba.fi

Magi Viljanen
fotokonstnär
telefon: 050–62 446
e-post: magi@tahtikuviot.fi

Pressbilder: http://www.nba.fi/fi/ludia_kuvat
Evenemangsinformation (på finska): http://www.nba.fi/fi/kumu_tapahtumat

KULTURERNAS MUSEUM
Tennispalatset 2:a vån., Södra Järnvägsgatan 8 / Salomonsgatan 15, Helsingfors
Öppet tis.–tors. kl. 11–20, fre.–sön. kl. 11–18
Biljetter 6/4 €, personer under 18 år gratis
Fritt inträde tis. kl. 17–20
http://www.nba.fi/sv/kulturernas_museum

