


Länsmuseet visar hösten 2017 utställningen Jag, gråterskan – med rötter i Karelen som en del 

av Finlands 100 årsfirande som självständig nation.  

 

Utställningen visas 30 september – 19 november.  

 

Utställningen är en del i ett samarbetsprojekt där ArkivCentrum Örebro län, Örebro kommun 

och Region Örebro län ingår. 

 

I samband med projektet genomförs flera föreläsningar och ytterligare en utställning, Finland 

finns inom mig, som visas på länsmuseet 6 december 2017 - 25 februari 2018. I den 

utställningen lyfts frågor kring hur etnisk identitet utformas och omformas.  

 

På länsmuseet arbetar vi med kulturarv. Det kan handla om det som har varit men också det 

som är. Både på ett mer övergripande socialt plan men också på ett personligt och privat plan. 

Vi vill med den här utställningen lyfta frågor kring identitet och etnicitet. Hur bär man på sin 

familjs historia vid flykt/migration? På vilket sätt yttrar det sig? Vad lämnar man först? Vad 

lämnar man sist? Dessa frågor är högaktuella idag med tidens stora flyktingströmmar. Mot 

bakgrund av det blir denna utställning än viktigare.  

Konst kan beröra och ge uttryck för sådant som det är svårt att sätt ord på. Ibland kan konst 

och andra kulturella uttryckssätt användas för att behandla svåra minnen och trauman. Ibland 

går svåra minnen och trauman i arv i generationer. 

 

Rita talar själv om inre och yttre biografi i sin konst. Det yttre – det som faktiskt hände och 

som står i historieböckerna (nog så komplext och motsägelsefullt ibland). Det inre – den egna 

bilden om vad som hänt, kan vara eget förhållningssätt.  

Ritas konst handlar om Karelen. Det är en fysisk plats men det är också en abstrakt plats inuti 

Rita. Hon har aldrig varit där. Karelen var finskt men togs av Sovjet under vinterkriget 1940. 

10 % av Finlands yta förlorades. Över 400 000 finländare fick evakueras och blev flyktingar i 

sitt eget land. En av dessa var Ritas mamma, då 13 år. Familjens bakgrund och öden är det 

som utställningen handlar om. Ritas mamma, mormor och pappa men även andra släktingar är 

röster och perspektiv i utställningen. Rita är född i Sonkajärvi i Finland 1952. Hon kom till 

Stockholm på 1970-talet och utbildade sig till konstnär. 

”Genom konsten blandar jag mig i släktens historia, flyttar den in i samtiden för att 

infoga i min biografi. Jag använder mig av både objektifiering och identifikation. Jag 

utgår från fakta men skapar åt mig själv som konstnär växlande roller eller positioner 

som representerar olika röster och synvinklar. De är röster från de stupades anhöriga, 

från de evakuerade, från min pappa och från mig själv. Installationen bildar ett 



montage av skilda uttryck utifrån dessa konstnärspositioner. Metoden väcker frågor om 

autenticitetens äkthet och dess tolkningsmöjligheter. Verken öppnar sig inåt genom 

betydelsebärande tecken och symboler. Dessa bildar installationens referensvärld. I 

mina arbeten strävar jag efter att eliminera skiljelinjen mellan det förflutna och 

samtiden. Tanken om olika tiders (då, nu, sedan) närvaro i nuet tilltalar mig.”  

- Rita Pyy 

 

 

Spiralerna innesluter förnamn på stupade karelska soldater under andra världskriget och s.k. 

frihetskors. Namnen kommer från en databas över de stupade under andra världskriget. 

Frihetskorsorden instiftades av Gustaf Mannerheim 1918. Korset är ett Georgkors med infälld 

svastika. Frihetskorset (eller Mannerheimkorset) är också Finlands högsta militära utmärkelse. 

Det instiftades efter vinterkriget år 1940. Användandet av korset förekom även i 

dödsannonser under kriget. 

 
Verners lidanden, collage på duk 



Överkastet på britsen är en karta av den del av Karelen som Finland förlorade under andra 

världskriget (10 % av landets yta). Det är ihopsatt av spetsdukar Ritas mamma brukade virka, 

ett postumt samarbete mellan mor och dotter.  

 

Nattlig analys, installation 

  



Ritas beskrivning: En om man så vill ”feministisk” gestaltning av treenigheten med de tre 

Mariorna – Min mormor Maria, Jag Rita Maria och Bibelns Maria. Min mormor och jag är 

ungefär i samma ålder. 

   

Treenigheten enligt Maria, NNT, Mar 9:12, installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


