
                                                                                                                 

 

 
 

Taidemuseon tilat ja taidekokoelma taiteilijan silmin: 
Elina Brotherus – Vierailija Didrichsenillä 11.2.–28.5.2023 
 

Didrichsenin kevään näyttelyssä Elina Brotherus – Vierailija esitellään valokuva- ja 
videotaiteilija Elina Brotheruksen uusi valokuvasarja Visitor (Villa Didrichsen). 
Taidemuseon arkkitehtuurin ja taidekokoelman innoittaman sarjan lisäksi esillä on 
Brotheruksen aikaisempia valokuva- ja videoteoksia, jotka liittyvät temaattisesti 
Didrichsenillä kuvattuun kokonaisuuteen. 
 
Mediatilaisuus Didrichsenin taidemuseossa perjantaina 10.2.2023 klo 11. Taiteilija Elina Brotherus on 
haastateltavissa tilaisuuden yhteydessä. Ilmoittautumiset: Maria Didrichsen, p. 0405521000, 
maria.didrichsen@didrichsenmuseum.fi 
 
Didrichsenin taidemuseon näyttely Elina Brotherus – Vierailija rinnastaa Brotheruksen uutta tuotantoa ja 
keskeisiä teemoja pitkän uran varrelta. Museon ainutlaatuisesta ilmapiiristä ammentavassa näyttelyssä 
nähdään ensimmäistä kertaa Brotheruksen Didrichsenillä vuosina 2021–2022 kuvaama valokuvasarja Visitor 
(Villa Didrichsen). Arkkitehti Viljo Revell suunnitteli Helsingin Kuusisaaressa sijaitsevan rakennuksen (1958, 
1964) alun perin Marie-Louise (1913–1988) ja Gunnar Didrichsenin (1903–1992) kodiksi. Avioparin 
intohimoinen taiteen keräily johti taidemuseon perustamiseen vuonna 1965. 
 

Rakennuksen kuvaaminen muistuttaa muotokuvan tekemistä: pitää tuoda näkyväksi paikan 
erityispiirteet ja olemus. Jokaisella talolla on oma sielunsa, ja Didrichsenillä se on taidekokoelma. 
Kokoelma on ollut olemassa ennen taloa, ja se on ohjannut arkkitehti Viljo Revellin työtä hänen 
piirtäessään rakennusta. 
 
Elina Brotherus 

 
Visitor (Villa Didrichsen) -sarjan lähtökohtana on ollut Brotheruksen vapaus leikitellä museorakennuksen 
arkkitehtuurin, interiöörin ja museon taidekokoelman kanssa. Brotherus luo kuviinsa vaihtoehtoisen 
todellisuuden rakennuksen tunnetun historian rinnalle. Teosten hahmot, vierailijat, herättävät läsnäolollaan 
tilat henkiin: hahmot käyvät puhelinkeskusteluja, valmistelevat illallista, loikoilevat uima-altaalla ja 
suunnittelevat taidenäyttelyä. Taiteen historiaa tunteva Brotherus tuo kuviinsa myös luomiaan 
teosripustuksia. Hän käsittelee kokoelman teoksia esimerkiksi väriteemoittain tai teosten aiheita heijastaen. 
Brotherus etsii paikan erityisluonnetta; Visitor-sarjassa hän syventää tutkimustaan eletystä tilasta sekä 
kuvataiteesta ja sen perinteistä. 
 
Arkkitehtuurilla on ollut Brotheruksen viime vuosien työskentelyssä kasvava merkitys. Brotherus on 
kuvannut teoksiaan Alvar Aallon, Friedensreich Hundertwasserin, Michel Polakin, Matti Suurosen – ja nyt 
Viljo Revellin luomissa tiloissa. Brotheruksen aikaisemmasta tuotannosta näyttelyyn valikoiduilla valokuva- ja 
videoteoksilla on teemallinen yhteys Visitor (Villa Didrichsen) -sarjaan – yhtymäkohtia ovat niin arkkitehtuuri, 
kuin vaikkapa taidehistorialliset lepäävän hahmon ja kylpijän uudelleentulkinnat. Taidehistorian ja 
arkkitehtuurin rinnalla Brotherukselle tärkeä työskentelyn innoittaja on kirjallisuus, joka näyttelyssä tulee 
ilmi Sebaldiana. Memento mori -sarjassa (2019). Didrichsenin näyttely on tähän mennessä laajin sarjan 
esittely Suomessa. 
 
 



                                                                                                                 

 

 
 
Elina Brotherus – Vierailija · Besökaren · Visitor -näyttelyjulkaisun artikkelin on kirjoittanut taidekriitikko 
Helen Korpak. Näyttelyn työryhmän ovat muodostaneet Elina Brotherus ja Didrichsenin taidemuseo. Teokset 
on saatu lainaksi taiteilijalta sekä säätiö- ja yksityiskokoelmista. 
 
Elina Brotherus (s. 1972) asuu ja työskentelee Helsingissä ja Avallonissa Ranskassa. Hänen runsas ja 
kansainvälinen näyttelytoimintansa ulottuu 1990-luvun lopulle, ja Brotherukselle on myönnetty mm. Pro 
Finlandia -kunniamerkki (2012) sekä ranskalainen Prix Niépce -palkinto (2005). 
 
Taiteilijatapaamiset Elina Brotheruksen kanssa 
la 11.2., la 18.2., la 25.3., la 29.4., la 20.5., la 27.5., su 28.5. 
klo 13.00 
 

 
Yhteyshenkilö 
Maria Didrichsen 
museonjohtaja 
Didrichsenin taidemuseo 
Puh: +358405521000 
maria.didrichsen@didrichsenmuseum.fi 
 
Mediapankki: www.didrichsenmediabank.com 
Salasana: didrichsen2023 
 
Didrichsenin taidemuseo 
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki 
office@didrichsenmuseum.fi / 010 2193 970 
 
Verkkosivut: didrichsenmuseum.fi 
Facebook: didrichsenmuseum 
Twitter: DidMuseum 
Instagram: didrichsenartmuseum 
 
Aukioloajat 
Ti–su 11–18 
Ma suljettu 
 
Pääsyliput 
16 / 14 / 10 / 5 € 
Kampanja: näyttelyn ajan 18–30-vuotiaat 5 € 
Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille 
Museokortti 
Veistospuistoon vapaa pääsy 
 
Yleisöopastukset 
suomeksi la ja su klo 13 
ruotsiksi su klo 12 
englanniksi joka kuun ensimmäisenä lauantaina klo 12 
 


