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STADEN VID VATTNET
Utställning på Arkitekturmuseet 28.3–27.5.2012
Välkommen på presskonferens tisdagen den 27 mars kl. 11
Pressfoton delas ut på presskonferensen och kan laddas ner på adressen www.mfa.fi/lehdisto
(på engelska www.mfa.fi/press) På presskonferensen delas pressexemplar ut av en publikation
som berättar mer om temat boendemiljöer vid strandlinjer.
Finland har 320 000 kilometer strandlinje, vilket motsvarar en sträcka på åtta varv runt jorden.
I den tätt bebodda huvudstadsregionen och i Lahtis finns hundratals kilometer stränder vid hav,
sjöar och åar. Närheten till vattnet och strändernas mångfald präglar starkt dessa städer. Även
sett ur en internationell synvinkel bildar det stora antalet stränder som står till stadsbornas
förfogande ett attraktivt särdrag i regionen.
Hur användningen av stränderna förändrats under historien avspeglar förändringarna i det
urbana livet. Just nu sker en intensiv utveckling av strandområdena. Hamnarna, industri- och
villaområdena får intill sig nya havsnära stadsdelar och fritidsmiljöer. Städerna öppnar sig mot
vattnet. Fritt formade naturstränder och stränder som byggts ut för industrins behov omvandlas
ofta så att de motsvarar nya urbana mål. Städernas förhållande till vattnet ändras, än en gång.
På utställningen Strandlinjer – staden vid vattnet får besökarna betrakta strandområden ur
fyra synvinklar i städer som ingår i temaåret World Design Capital Helsinki 2012. Synvinklarna
berättar om olika sätt att utnyttja gränsytor mellan vatten och land.
// Orörda stränder som är i sitt naturtillstånd där invånarna tillbringar sin tid och njuter av de
möjligheter som miljön bjuder på.
// Det byggda kulturlandskapet i stadsregioner avspeglar åter de historiska skikt som skapats av hundratals år av boende och som man numera uppskattar och vill skydda så att
också senare generationer får uppleva dem.
// I stadens kärnområden är strandlinjen ständigt utsatt för förändringar då industrin, ekonomin, näringslivet och boendet konkurrerar om vem som får utnyttja strandområdena.
// Planeringen av strandområden granskas också utgående från rådande värderingar och
ideal. I framtiden kan strandlinjen ha helt andra, nya betydelser då det gäller att berika
den finländska bostadsmiljön.
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De presentationer som i anslutning till utställningen publiceras i verket Rantaviivoja (sv. Strandlinjer) berättar på ett lättfattligt och inspirerande sätt om förfluten tid, nutid och framtid för de
boendemiljöer som finns vid vattnet. De områden som har byggts från 1700-talet till modern tid
är exempel på lyckad och högstående arkitektur samt på en närmiljö som upplevs vara hemtrevlig. Verket ger svar på varför just de här 19 boendemiljöerna anses vara särskilt älskade och
trivsamma. Boken utkommer i två separata upplagor, på finska och engelska.
Av objekten i boken deltar centralt på utställningen Skatudden, Kronbergsstranden, Drumsö,
Sveaborg, Helsinge kyrkoby samt Gräsviken, Solviken och Stensvik.
I anslutning till utställningen ordnas i april och maj föreläsningar samt urbana upptäcktsfärder
till de objekt som presenteras. Vid evenemangen diskuteras hur strändernas betydelse för
stadsborna har varierat vid olika tider och vilka framtidsutsikter livet vid vattnet kan ge oss.
Mer information finns på museets nätsidor samt på Facebook och Twitter.
Mer information:
Informatör Hanna Galtat
tfn 09 8567 5111, 045 7731 0468
hanna.galtat@mfa.fi		
Museets programutbud under hela året ingår i programmet WORLD DESIGN CAPITAL
HELSINKI 2012. Året ska uppmuntra oss att observera och upptäcka metoder med vilka
vi kan förbättra vår vardag och livsmiljö. wdchelsinki2012.fi
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