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Mer fart! Utelekar i esbobors fotografier -miniutställning 27.8.2016 4.6.2017

I Leksaksmuseum Hevosenkenkäs miniutställning presenterar vi fotografier och minnen som
esbobor har av utelekar i sin hemstad. För utställningen har vi samlat in bilder från och intervjuat
stadsborna. Vid sidan om materialet som vi insamlat förevisas även fotografier från Esbo
stadsmuseums arkiv.
Av fotografierna framgår hur stadsvyn har förvandlats från lantlig till urban, men fortfarande bevarat
förortens ideal om gleshet och naturnärhet. Lekfotografierna åskådliggör även mångfalden av
miljöer i Esbo, med höghusgårdar, lantliga vyer, skogar och sandstränder. Vid sidan om byggda
lekmiljöer har även platser med exempelvis pulkabackar och klätterträd visat sig viktiga för leken.
Särskilt för de minsta barnen har den egna gården räckt bra till för stora äventyr. För de större
barnens del har också förbjudna platser lockat till lek: ”Hagalunds gamla gruskrosseri fungerade i
sin tid som ett bra kurragömmaställe. I intervjuerna kom det också fram att barnen spionerade på
poligubbarnas läger och lekte i ödehus för att visa upp mod”, förklarar projektassistent Magnus
Rask.
Årstiderna har gett rytmen åt utelekarna. Sommaren har varit den lägligaste tiden för utelekar. Då
har även kameran varit oftare med ute, i en tid före mobiltelefonernas kameror. ”Kanske är det på
grund av det som man alltid minns att barndomssomrarna var så soliga!”, skrattar Rask. I
vinterbilderna däremot kan man skönja fröjden i att leka snölekar.
Miniutställningen Mer fart! Utelekar i esbobors fotografier öppnas på Esbo-dagen 27.8 och varar till
4.6.2017. På öppningsdagen kan man bekanta sig med utställningen på miniguidningar på finska
klockan 12.30 och 14.30, och på svenska klockan 13.30.
Materialinsamlingen till utställningen har stötts av Svenska Kulturfonden.
Tilläggsinformation:
Museichef Johanna Rassi, tel. 050-5767677 johanna.rassi@hevosenkenka.fi

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä
Utställningscentret WeeGee
Flitarvägen 5
02100 Esboo
Öppen: tis. och tors. 11 - 18, ons. och fre. 11 - 19, lör. och sön. 11 - 17
Biljetter: 12/ 10 €, under 18-åringar och över 70-åringar gratis

www.lelumuseohevosenkenka.fi

