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Pekka Rytkönen voitti FINLANDIA 2017 –mitalin
suunnittelukilpailun
Kuvanveistäjä Pekka Rytkönen on voittanut FINLANDIA 2017 -palkintomitalin suunnittelukilpailun ehdotuksellaan "Suomi-kortti". Mitalikilpailun järjestivät kutsukilpailuna FINLANDIA 2017 -projekti ja Suomen Mitalitaiteen Kilta.
Kutsukilpailuun osallistuivat kuvanveistäjät Pertti Kukkonen Helsingistä, Pekka Rytkönen Järvenpäästä ja Juha
Welling Turusta.
Voittajatyö jatkaa arvokasta filateelisten näyttelymitalien perinnettä. Myös edellisissä Suomessa järjestetyissä
suurnäyttelyissä on jaettu taiteellisesti korkeatasoisia mitaleita. Moni niistä on arvostetun kuvanveistäjän, professori Kauko Räsäsen (1926-2015) käsialaa.
Pekka Rytkösen FINLANDIA 2017 -mitalin etusivu kuvaa filateelista kulttuuria, postimerkein varustettua postikorttia ja filateelista välineistöä. Ryhmä keräilijöitä merkkeineen ja välineineen on kokoontunut yhteen mielipuuhansa äärelle. Kuva-aiheena eivät kuitenkaan ole vain välineet, vaan ihmiset - me keräilijät - niiden takana.
Takasivulla, "Suomi-kortin" kuvapuolella avautuu peilityyni saaristonäkymä, 100-vuotiaan itsenäisen Suomen
arkkimaisema. Maisema luo muistuman Saimaa-postimerkkiin, joka julkaistiin vuoden 1930 yleispostimerkkisarjassa. Samasta postimerkistä valmistettiin lisäpainamalla ikoninen Zeppelin-lentomerkki, kansainvälisesti tunnetuin postimerkkimme.
Kilpailun tuomaristo ihastee erityisesti maiseman raikkautta, sen kiinnostavuutta ja rauhoittavuutta. Tuomariston mukaan työ ilmentää perinteisesti ja modernisti suomalaisuutta, kertoo hyvällä tavalla Suomen historiaa ja
on ylpeästi suomalainen. Filateelinen etusivu osoittaa täydellistä ammattitaitoa, työ on sisällöllisesti ehyt, sen
sommittelu varmaa ja jälki kaunista.
Pekka Rytkönen (s. 1954) kuuluu Suomen eturivin kuvanveistäjiin. Hänen työnsä ovat olleet esillä yhdeksässä
yksityisnäyttelyssä ja kymmenissä ryhmänäyttelyissä koti- ja ulkomailla. Mitalitaiteilijana Rytkönen on menestynyt 17 mitalikilpailussa. Suomen Mitalitaiteen Killan vuosimitali 2013 toteutettiin Rytkösen kilpailuvoiton
pohjalta. Vuonna 2012 Rytkönen suunnitteli F. E. Sillanpään juhlarahan arvopuolen.
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Kotimaan lisäksi Pekka Rytkösen mitalitaidetta on esitelty Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Unkarissa ja Bulgariassa.
Mitalikilpailun palkintolautakuntaan kuuluivat FINLANDIA 2017:n edustajina DI Jari Majander ja arkkitehti Jukka Mäkinen, Suomen kuvanveistäjäliitosta kuvanveistäjät Nora Tapper ja Anneli Sipiläinen sekä Suomen Mitalitaiteen Killasta kuvanveistäjä Sakari Kannosto ja lautakunnan sihteeri Hanna Talasmäki.
Kansainvälinen postimerkkinäyttely FINLANDIA 2017 järjestetään Tampere-talossa 24.-28.5.2017. Näyttely on
maailman suurin filateelinen tapahtuma vuonna 2017. Siihen osallistuu yli 400 postimerkki- ja korttikokoelmaa
43 maasta. Kokoelmat palkitaan mitalikilpailun voittajatyön pohjalta lyödyin mitalein. Lisäksi mitalista lyödään
pienempikokoinen muistomitali, joka tulee myös myyntiin.
FINLANDIA 2017 kuuluu itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 -hankkeisiin.
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Kuvanveistäjä Pekka Rytkönen (s. 1954), kuva Helena Rytkönen
Kuvat (2) voittajatyön kipsivedoksista, kuvat Marika Kokkinen-Eurén

www.finlandia2017.fi
info@finlandia2017.fi

3

Kuvanveistäjä Pekka Rytkönen (s. 1954) voitti FINLANDIA 2017 -mitalin suunnittelukilpailun.
Kuva Helena Rytkönen.

FINLANDIA 2017 –mitalin etusivu kuvaa filateelista kulttuuria. Mitalin takasivun teemana on 100-vuotias itsenäinen Suomi.
Kuvat Marika Kokkinen-Eurén.
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