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Utställning med verk av den
finländska vallonföreningen
Belgiska Ambassaden
Kalliolinnavägen 5A, 00140 Helsingfors
varje dag 4. - 12. mars 2014 kl. 11.00-17.00 (utom måndag 10. mars)
Valoon, ”till ljuset” på finska, är en ordlek med hänvisning till ordet “Vallon” men
också till konstnärarnas längtan efter ljus, särskilt under den här perioden av året,
när efter en mörk vinter, dagarna äntligen blir längre.
Samtidigt utställningen VALOON är tänkt att bokstavligen kasta konstnärerna av
Finlands Vallonättlingars förening “i ljuset”.
Invandringen till Finland
I början av 1600-talet, de södra delarna av Nederländer drabbades av ett
ekonomiskt kris. Konungariket Sverige, varav Finland var en del, var i sin tur i
full expansion. Den svenska kungen, som ville utveckla sin metallindustri, lockade
skickliga hantverkare på sök av inkomst. Mer än 5.000 invånare i Sambre och
Meuse regionen beslöt att pröva lyckan och flyttade till andra sidan av Östersjön.
De kallas valloner.
I början av 2000-talet satt de finländska ättlingar till vallon invandrare upp sin
förening: Finlands Vallonättlingar. Antalet medlemmar ökar med släktforsknings
populäritet: många finländare upptäcker sina vallonska rötter.
Belgiska ambassadens byggnad, Roger Bastin
Utställningen ger också tillgång till den belgiska ambassaden i Helsingfors.
Byggnaden ritades av den belgiska arkitekten Roger Bastin (Couvin 1913 - Namur
1986). Han tillhörde den så kallade tredje generationens modernister, som var
utbildade på 1930-talet.
Efter andra världskriget gjorde Bastin studieresor till norra Europa, och
blev bekant med, bland annat Alvar Aaltos verk. Från och med nu, syns det
skandinaviska inflytandet tydligt på Bastins verk.
För planeringen av den belgiska ambassadens byggnad, som ägde rum på
1960-talet, var Bastin assisterad av de finska arkitekterna Lars et Mona Hedman.
Denna byggnad, som fungerar som en länk mellan våra länder, Belgien och
Finland, invigdes av Kung Baudouin den 17 juni 1969.
Helena Miettinen, ordförande för Finlands Vallonättlingar rf, har insamlat verken i
utställningen.
Välkommen till vår ambassad. Vi önskar Er ett trevligt besök.
Ivo Goemans
Belgisk Ambassadör
Ett särskilt tack till AWEX Helsingfors kontoret, Fiskars Abp och Åbo konstmuseum

