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ÖRES 21

Sommarutställning med 48 konstnärer på Örö och på nätet
20.6.-30.9.2021

Konstnärsresidenset ÖRES på ön Örö firar fem år av verksamhet med en stor
grupputställning ”ÖRES 21” under sommaren 2021. I utställningen deltar 48 inhemska
och utländska samtidskonstnärer som har arbetat på Örö under de senaste fem åren.
32 konstnärers verk kan upplevas på ön och de övriga konstverken i en
online-utställning som öppnas samtidigt.

Utställningen lyfter fram konst inspirerad av platsen och dess händelser, i form av
fotokonst, installationer, video, performance och ljudkonst. Många av konstverken
utforskar förhållandet till öns miljö och skapar nya betydelser. Gamla, igenvuxna
skjutbanor riktar sig mot nya sikten, längst in i en bunker hittas ett splittrat landskap. Ön
uppenbarar sig i drömmar och för med sig ljud och poesi. Livet på ön har skapat
anteckningar i varierande former, under olika årstider. Havsvatten och alger, huggormar,
träd och andra varelser deltar i konstnärliga processer, där människan reflekterar över
sin plats som en del av en helhet med en mångfaldig historia där spår av olika tider
möts.

Konstverken på ön ställs ut i tomma byggnader och bunkrar, arméns gamla
ammunitionsförråd och matsal och ute i naturen. Dessutom ordnas performances och
filmvisningar under sommaren.

Konstnärer och konstnärsgrupper som deltar i utställningen är: Aino Aksenja, Alice
Olga Perets, Aloes, Amy Cutler, Anja Sidler, Anne Järvi, Annette Arlander, Azar
Saiyar, Becky Brewis, Dana Neilson, Duncan Gibbs, Aukea, Hanna Nielsen, Heikki
Rönkkö, Iona Roisin, Jamie Allen, Jessica MacMillan, Juan Zamora, Kristian
Jalava, Laura Böök, Laura Pugno, Liina Aalto-Setälä, Linda Reif & Andreas



Waldén, Lisa Hinterreithner, Michaela Cascová, Miika Tervonen, Miina
Pohjolainen, Minttu Maari Mäntynen, Mirjam Kroker, Nada Gambier & Mark
Etchells, Nigel Heyer, Niina Vatanen, Noora Sandgren, Paavo Halonen, Pagan,
Peppi Reenkola, Pia Palme, Riina Talvikki, Robert St John, Sapphire Goss, Sophie
Dvořák, Tanja Engelberts, Taru Mäkitalo & Niko Liinamaa, Tiina Arjukka Hirvonen,
Tuomo Savolainen, Ulla Kokki, Ulla Leppävuori och William Matheson.

ÖRES är ett internationellt residensprogram på Örö riktat till konstnärer och forskare.
Det konstnärsdrivna residenset är verksamt året om sedan hösten 2015, och hittills har
ca 120 konstnärer och forskare deltagit i residensprogammet.

Örö är ett före detta kustfort som ligger sydväst om Hitis och hör till Kimitoöns kommun.
År 2015 överlämnade Försvarsmakten ön till Forststyrelsen, och Örö blev en del av
Skärgårdshavets nationalpark. Residenset fungerar i ett gammalt officershus på det
såkallade 6 tums kasernområdet nära öns sydspets.

Utställningen och residensverksamheten har fått stöd av Centret för konstfrämjande,
Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och Kimitoöns kommun. Vi tackar också
Forstyrelsen och entreprenörerna i Örö för att förverkliga utställningen.

Mer information:

Utställningens sidor:
ores.fi/21

Pressbilder kan laddas ner här:
ores.fi/21/media

Residensets sidor:
ores.fi
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