
Rita Pyy är född i Sonkajärvi i Finland 1952. Det var där 
hennes mammas familj slutligen hamnade efter evakueringen 
från Karelen under andra världskriget. Ritas mamma föddes 
i en by som heter Ägläjärvi i Karelen, 1924. Familjen återvände 
till Karelen efter vinterkrigets slut men tvingades åter lämna 
Karelen under fortsättningskriget.

Efter en vistelse i England flyttade Rita till Stockholm,  
där hon studerade konst i fyra år. Under senare år har  
hon även bott i Göteborg, Örebro och Arboga.

”Jag arbetar kontinuerligt med mitt konstnärskap.  
Långa arbetsperioder åtföljs av utställningar.

Jag har behov av att beskriva min värld, den inre och 
den yttre och jag gör det genom konsten. 
Så skapar jag mig själv.  
 
Vilken metod jag använder beror på innehållet i det 
jag vill uttrycka. Tanken föder bilden och bilden 
leder till metoden.

I viss mån är all konst jag gör självbiografisk. Mina 
verk berättar mer om mig än de ord jag väljer att 
beskriva mig själv. Min konstnärliga identitet och 
dess parallella verklighet finns i mina verk, min 
person är inte viktig.”

Rita Pyy  

Rita Pyy har bland annat ställt ut på Konstnärshuset i  
Stockholm, Sonkajärvi konsthall, Galleri Kaustik i Göteborg, 
Örebro konsthall och Konstfrämjandet i Örebro.

1. Nattlig analys

 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 min mamma brukade   
 virka, ett postumt samarbete mellan mor och dotter. 

 Installation bomullsgarn, textilfärg, trä, metall, textil och  
 undersökningsbrits.

2. Tiggerska

 Här står hon i sin trasighet Tiggerskan, vid din tröskel. 
 I går. I dag. I morgon.

 Akrylmålning på duk akrylfärg, pigment, panellack och duk. 

3. Du, gråterskan

 Röstverket har sin grund i de fyra fotografierna som  
 vid evakueringen räddades från Karelen. Personnamnen  
  som förekommer i verket är min mormor Maria, min  
 mamma Elisabeth, min moster Julia och min morfar Kiril.

 Röstinstallation ljud, trä, färg och textil.

4. De Hänförda

 Utgångspunkten för bilden är ett foto på min mammas   
  familj i Karelen: Maria (min mormor) och Kiril (min   
  morfar) med barnen Julia och Elisabeth (min mamma). 

 Bilden är ett collage av pappersklipp  med Karelen som motiv.

5. Martti Joel

 Min pappa Martti Joel, född 1918, död december 2012.

 Inför begravningen misslyckades jag skriva ut en bild av   
 honom  varmed endast halva ansiktet kom med. I bilden   
 var han på väg att  försvinna, till och med lämna sin egen   
 bild.

 Tuschteckning på plastfilm, tusch, plexi och spegel.



Ö R E B R O  L Ä N S  M U S E U M

 30 september – 19 november

6. Treenigheten enligt Maria, NNT, Mar 9:12

 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.

 Installation av filttyg, polyester, trä, fotomontage och akrylfärg.

7. Verners lidanden

 Spiralerna innesluter förnamn på stupade karelska   
 soldater under andra världskriget och det s.k.  
 frihetskorset.  Frihetskorsets orden instiftades av  
 Mannerheim 1918.  Korset är ett Georgkors med infälld   
 svastika.  Användandet av korset återupptogs 1939  
 och  förekom även i dödsannonser under kriget

 Collage på duk, akrylfärg, lim, bläck och papper.

8. ”Jag var där”

 Enligt soldatpasset var min pappa med på de stridplatserna  
 vilkas  namn upprepas på skylten på dörren/dörröppningen.

 Den andra delen av verken är en ”dörrmatta” sammansatt  
 av olika sorts kors: ett svärdskors med Karelens vapen på    
 och ett enkelt frihetskors med infälld svastiska.  
 Svärd korset delades ut som medalj till soldater som  
 deltog i kriget.

 Installation mdf-board, tusch, akryl, plexi, filttyg, foto på polyester.


