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 Som sakkunniga (deltog i mötet från och med kl. 14):   

Aki Havia (Finlands Universitetsfastigheter Ab), Ulla Achrén (Åbo 
Akademi), Riitta Pyykkö (Åbo universitet) skriftliga evalueringar 
samt Piia Viitanen (Aihio Arkkitehdit Oy) konsultation via Skype.  
 
1. Mötets lagenlighet och beslutsförhet  

 Ordförande konstaterade mötet lagenligt och beslutsfört.  
 

 
 2. Granskande av tävlingsreglerna och tävlingsprogrammet  
 Tävlingsreglerna och tävlingsprogrammet lästes.  

Tävlingen konstaterades vara en allmän, för alla öppen konsttävling 
som statens konstverkskommission ordnade i samarbete med 
Finlands Universitetsfastigheter Ab, Åbo Akademi och Åbo 



universitet. Som prisnämnd fungerade statens 
konstverkskommission. Tävlingsdokumenten fanns att ladda ner 
från och med fr 15.2.2019 på statens konstverkskommissions 
nätsidor och tävlingen slutade ons 15.5.2019. Tävlingsspråken var 
finska och svenska.  
 
3. Registrering av förslagen 
123 tävlingsförslag av följande signaturer registrerades som 
inkomna före utsatt tid. se bilaga 1.  
 
4. Uppfyllande av tävlingsvillkoren och eventuell refusering 
121 förslag konstaterades uppfylla de krav som uppställts i 
tävlingsprogrammet. Tävlingsförslag nr 037 och nr 118 uppfyllde 
inte de krav som uppställts i tävlingsprogrammet eftersom det i 
tävlingsförslagen ingick tävlingsdeltagarnas kontaktuppgifter.  
 
 
5. Allmän bedömning 
Syftet med konsttävlingen var att söka fram idéer för AURUM-
nybyggnaden som kommer att tas i bruk av Åbo Akademi och Åbo 
universitet, för platsbundna offentliga konstverk av varaktig natur 
som där skall förverkligas både inomhus och utomhus. I 
bedömningen fästes vikt vid förslagens tidsenlighet samt 
förverkligande- och utvecklingspotential. 
 
Verket bör för platsen skapa en egen identitet och öka trivseln. 
Konstnärerna hade möjlighet att för olika platser presentera flera 
verk, mellan vilka det oberoende av teknik kunde finnas ett 
tematiskt samband. Verket bör vara lätt att underhålla och 
kostnaderna för dess livsbåge bör vara rimliga.  
 
De material och tekniska lösningar som användes i verken måste 
vara säkra för människor och egendom och fick inte störa 
användarnas verksamhet på något sätt.  
 
Prisnämnden konstaterade att tävlingen var mycket högklassig och 
skisser kom in för alla tävlingsmålen. Förslagen betonade emellertid 
till största delen användandet av ett stort utrymme. Nämnden 
skulle ha önskat sig mera dialog mellan verkförslagen. I många av 
förslagen hade man lyckats hitta en länk till Finlands äldsta 



universitetsområde och dess historia. I förslagen hade man tagit i 
beaktande de material som använts i nybyggnaden, den träbelagda 
arkitekturen samt nybyggnadens kommande aktörer. Också namnet 
AURUMS betydelse och dess olika konnotationer syntes i förslagen, 
särskilt i materialvalen. I verkförslagen hade på ett mångsidigt sätt 
använts olika material och former.  
 
Tävlingsdeltagarna hade rätt att be om förklaringar och 
tilläggsinformation som berörde tävlingen. Specificerande frågor 
kom in bland annat beträffande filformaten och skalan i det 
material som getts samt verkplaceringsställena. Man frågade efter 
tilläggsbilder av tävlingsområdets interiörer.  
 
6. Beslut om vinnare och bedömningar av toppklassen 
Av verkförslagen valdes till toppklassen följande 12 tävlingsförslag, 
för vilka följande bedömningar registrerades: 
 
001 Veden sielu  
Veden sielu är en helhet med tre element som består av en 
horisontell lins som är fylld med vatten, en vertikal lins och ett 
prisma. De skulpturala objekten tar utrymmet på olika sätt i 
besittning, tex. genom att rikta ljuset eller prismans speglingar på 
strukturerna. Verket har en vetenskaplig och undersökande 
utgångspunkt.  
 
002 Verkostot  
Verkidén stiger fram ur namnet AURUMs historiska hänvisningar till 
de vises sten och guldet. Ett mjukt och mänskligt verk förverkligat 
med handarbetsmetoder vars tema är datanätverk, 
informationsnätverk och nätverk som har sociala kopplingar. 
Verkförslaget ansågs som ett känsligt och vackert grafiskt textilverk. 
Den enkla återkommande formen ger ett lugnt och genomtänkt 
intryck. Verket är tredimensionellt och skulpturalt och 
uppmärksammar det omkringliggande utrymmet på ett fint sätt.  
 
 
006 Välähdyksiä  
I verkförslaget finns fem lentikulära fotografier. Varje enskilt 
fotografi består av flera olika bilder som växlar genom betraktarens 
rörelse. Verket representerar i den här skalan i teknisk mening ett 



nytt slags offentligt verk. Den monokromatiska färgytan och 
fotografiet förenas på ett fint sätt till en abstrakt helhet.  
 
024 Entanglement  
Verket består av fönstertejpningar som föreställer olika spekulativa 
och fiktiva livsformer och som skall förverkligas på 
laboratoriefönstren. Verkets grafiska uttryck skapar en fin parallell 
till trämassan. Förslaget skapar en vacker rytm i utrymmet.  
 
033 Nemus Curiosum  
De collageartade fotografitejpningarna som formklippts skapar inne 
i byggnaden en illusion av en grönskande skog, från vilken ljuset 
silas genom lövverket från rum till rum. Skogen är i konsten som 
bildmotiv en klassiker, men i det här förslaget har motivet använts 
på ett fräscht sätt.  
 

 
034 Quercus robur 
Förslaget inlemmar sig på ett intressant sätt i utrymmet och i husets 
strukturer. Skogseken (Quercus robur) som har huggits i flera delar 
har placerats på de olika våningarna i byggnadens aula. Trädets 
olika delar från rötterna till toppen fäster sig vid och stöder sig på 
byggnadens väggar och golv. Formerna tas av levande träd. Verket 
gjuts i aluminiumbrons som poleras så att den glänser som guld. 
Verkdelarna placerar sig på ett intressant sätt i nybyggnaden och 
skapar en fin kontrast till de material som har använts i byggnaden. 
Verket tillför inte trä som material, men tillför rummet en tanke om 
trä via ett annat material. Tematiskt rotar sig verket i universitetets 
historia genom att hänvisa till Kalms ek och till nutiden genom 
sambandet med forskningen i träkemi. 

 
 

065 Cladonia 
Förslaget består av två skilda delar. Human Scale är en björkgren 
som med fotografisk exakthet har gjutits i brons, och som har 
placerats på en vägg med rotdelen uppåt. Field Study är ett verk i 
två delar som består av delar gjutna i brons som bildar porträttet av 
Lohkonahakka (Rutskinn) och Jalokultajäkälä (Skuggorangelav). 
Verket bjuder när man ser det på nära håll på intressanta detaljer. 



Verket är till sin form stillsamt och diskret. Till sitt innehåll är det en 
fin påminnelse om likheten mellan natur och människa. 

 
 

O67 AQUA 
Förslaget består av vattnets betydelser i olika sammanhang och på 
olika språk. Orden klipps ut ur aluminium, pulvermålas vita, 
sammanfogas med varandra med hjälp av tunna vajrar som hängs 
från utrymmets tak. Förslaget är luftigt och tar utrymmet i 
besittning. Textens innehåll betonar det internationella och 
påminner en om ursprunget hos de kulturer som är uppbyggda 
kring vattnet. Rörligheten i de fritt hängande textelementen är 
fascinerande. 

 
096 Isomus 
Verkförslaget representerar på ett intressant sätt den traditionella 
idén om en skulptur, men förverkligandesättet är annorlunda. Av 
miniatyrmodellen i vax görs en form och en avgjutning görs i ett 
mer hållbart material. Den hårda miniatyrmodellen bearbetas och 
3D-skannas. Formen görs i större skala i filformatet, till en 3,5 meter 
hög skulptur. Själva verket snidas i trämaterialet. Verkets formvärld 
är på ett fräscht sätt fristående i förhållande till utrymmet och 
arkitekturen som omger den. Förslagets namn hänvisar till 
guldletande och till de största guldklimparna (isomus). 

 
101 Lapis Philosophorum 
Verkförslaget består av tre olika verkdelar av vilka 
fönstertejpningen Midaksen ruudut särskilt intresserade 
prisnämnden. Verket för på ett fräscht sätt berättelsen som hör 
hemma i mytologin till vår tid genom att jämföra kung Midas 
gyllene beröring med avtrycken av fingrar som har strukit över 
skärmen. De blåvioletta spåren i jätteformat skapar ett skydd mot 
insyn i laboratorieutrymmena som öppnar sig bakom fönstren.  

 
114 Parabel 
Verket består av ljudkonstverk som placerar sig i byggnadens olika 
våningar och bildar sitt eget minimalistiska tonområde framsjunget 
av en kör. Verket ansågs i tävlingen ur ljudkonstsynvinkel som det 
mest intressanta av alla. Verkets visuella sida och förverkligande 
förblev dock något man fick försöka gissa sig till.  



 
120 Corpuscula congregantur  
Verkets utgångspunkt är former och rytm, som föds genom guldets 
nanopartiklars sätt att organisera sig. 201 stavformiga 
keramikplattor bildar en rolig, lösryckt komposition. Verkförslaget 
ansågs i tävlingen som det intressantaste av just de förslag som 
placerar sig på betongmurens yta. 

 
 
 

Prisnämnden beslöt enhälligt att 
på 1:a plats placeras förslag nr 034 Quercus robur, 7000 euro 
på 2:a plats placeras förslag nr 001 Veden sielu, 4000 euro 
på 3:e plats placeras förslag nr 006 Välähdyksiä, 3000 euro 

 
Prisnämnden delade ut 2 st erkännandepriser: 
nr 101 Lapis philosophorum, 500 euro 
nr 114 Parabel, 500 euro 

 
Dessutom delade prisnämnden ut hedersomnämnanden till 
följande förslag: 
nr 024 Entanglement 
nr 096 Isomus 
nr 120 Corpuscula 

 
Priserna är skattefria. 

 
7. Förverkligande av de prisbelönta förslagen 
Man beslöt att gå in för att med konstnären/konstnärerna i fråga 
förhandla om fortsatt utveckling och förverkligande av förslag nr 
034 Quercus robur, som erhöll 1:a pris. 

 
 

8. Öppnande av signaturkuverten 
Signaturkuverten som hör ihop med de prisbelönta förslagen 
öppnades och det konstaterades: 
1:a pris får nr 034 Quercus robur, konstnär/konstnärer: Noora 
Schroderus 
2:a pris får nr 001 Veden sielu, konstnär/konstnärer: Tom Engblom 



3:e pris får nr 006 Välähdyksiä, konstnär/konstnärer: Pertti 
Kekarainen 

 
Erkännandepriser: 
nr 101 Lapis philosophorum, konstnär/konstnärer: Anu Suhonen 
nr 114 Parabel, konstnär/konstnärer: Benjamin Orlow 
 
Hedersomnämnanden: 
nr 024 Entanglement, konstnär/konstnärer: Nestori Syrjälä 
nr 096 Isomus, konstnär/konstnärer: Jani Rättyä och Markku Ojala 
nr 120 Corpuscula, konstnär/konstnärer: Tuulia Susiaho 
 
 
9. Offentliggörande av resultaten och beslut om online-
utställningen 
Tävlingens resultat offentliggörs må 17.6.2019 kl 11 i Åbo. De 
tävlingsarbeten som har fått pris och hedersomnämnande samt 
bedömningsprotokollet finns till påseende 17.6.2019 – 15.1.2020 på 
tävlingens internetsida www.valtiontaideteostoimikunta.fi/turku-
taidekilpailu.  
 
Materialet i de icke-prisbelönta förslagen förstörs tillsammans med 
tillhörande upphovspersonuppgifter sex månader efter att tävlingen 
har avgjorts. 
 
10. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet kl 16:30. 
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