
 

MEDDELANDE 5.1.2021  

Rekord på Didrichsens konstmuseum med 75 000 

besökare år 2020 

2020 blev Didrichsens konstmuseums alla tiders rekordår, med en 50 % ökning i besökarantalet 

jämfört med föregående år. Totalt 74 290 personer besökte museet trots att det var stängt 

under tre och en halv månader. Av besökarna använde närmare 50 000 Museikort (65 %). 

Föregående år, 2019, var besökarantalet ca 50 000. Det föregående rekordet är från 2017, då 

museet besöktes av 56 900 personer.   

 

Vincent van Goghs utställning besöktes av 36 000 personer på tre månader 

Jubileumsårets höjdpunkt Vincent van Gogh 

Coronapandemin stängde museet för 2,5 månader på våren och ytterligare en månad på hösten. 

Museet firade sitt femtiofemte jubileumsår, som på hösten kulminerade i den länge eftersökta 

utställningen Vincent van Gogh – Vägen till konstnär. Pandemin påverkade besökarströmmarna, 

speciellt under van Goghs utställning som besöktes av 36 000 personer under tre månader, 

september-november. Förväntningarna var betydligt högre, men siffrorna kan ändå anses vara 



betydande med beaktande av att besökarströmmarna begränsades kraftigt för att bereda alla 

besökare en trygg miljö.  

Utställningens ursprungliga mål var totalt 100 000 besökare, vilket inte mera i detta skede kan 

uppnås, även om museerna skulle få öppna snart igen. van Goghs utställning har fått en månads 

förlängning och pågår till slutet av februari 2021. 

Kuutti Lavonen, också utställningsmagnet 

År 2020 började full av förväntan. Den föregående höst öppnade utställningen om 

konstnärskolonierna i Önningeby och vid Tusby träsk slutade i januari och i februari öppnades Kuutti 

Lavonens utställning Tid och evighet, som genast blev en publikfavorit. Till allmänhetens besvikelse 

var museet tvunget att stänga efter en och en halv månad på grund av Covid-19-pandemin. 

Efterfrågan på Kuutti Lavonens konst var så stor, att museet beslöt fortsätta utställningen i juni, då 

museerna fick öppna igen. Utställningen besöktes av totalt 35 000 personer.  

Björn Weckströms utställning Människa maskin och smycke som var planerad för sommren 2020 

flyttas till sommaren 2021. Tove Janssons utställning Att måla är det allra viktigaste förverkligas 

planenligt våren 2021.  

Färre öppetdagar, fler besökare per dag 

Totalantalet besökare år 2020 var 74 290 och museet var öppet endast 193 dagar, vilket är 30 % 

färre dagar än under normala år. Föregående år besöktes museet av 49 880 personer och museet 

var öppet 285 dagar. Medeltal besökare per öppethållningsdag var hela 385 (2019: 175 

besökare/dag). Guidade rundturer arrangerades också avsevärt aktivare än normalt, totalt 420 

rundturer (2019: 390 st). 

Videoguidningar och ny podcast 

Didrichsens konstmuseum tog ett stort digitalt skutt, liksom många andra museer, och producerade 

videoguidningar till Vincent van Goghs utställning och Kuutti Lavonens utställning. Därtill 

producerades en podcast om museets historia med rubriken ”En kulturoas i Helsingfors - Jag bodde 

i ett museum”. I podcasten berättar museets grundare Marie-Louise och Gunnar Didrichsens 

barnbarn Jenny Didrichsen historien bakom grundandet av museet, samt hur den imponerande 

konstsamlingen byggdes upp och hur en serie oväntade händelser ledde till museets tillkomst. 

”År 2020 blev en stor framgång för Didrichsens konstmuseum trots de utmanande förhållandena, 

vilket vi är mycket glada och tacksamma för”, konstaterar museidirektör Maria Didrichsen. ”Vi ser 

framemot det nya året och att publiken ånyo skall få ta del av museernas kulturutbud”. 

 

 

Vincent van Gogh – Vägen till konstnär -utställningens huvudsamarbetspartners:  

Handelsbanken, Transmeri Group 

 

Partners: 

Helsingin Sanomat, Grano, Securitas och Hotel Hilton 

https://www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh?lang=sv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdxmdZkPzLiECUPsIgSO_dZnyVpdadKYt
https://www.didrichsenmuseum.fi/podcast?lang=sv
https://www.didrichsenmuseum.fi/podcast?lang=sv


Media: 

Kontakt: Museidirektör Maria Didrichsen, Didrichsens konstmuseum, tel. 040 552 1000, 

maria@didrichsenmuseum.fi  

Fotografier: https://www.didrichsenmediabank.com/ lösenord: didrichsen2020  

 

Utställningar:  

Vincent van Gogh – vägen till konstnär  

5.9.2020–28.2.2021  

 

Didrichsens 55 -års jubileumsutställning 

5.9.2020–30.5.2021 

 

På kommande: Tove Jansson – Att måla är det viktigaste 

13.3.–30.5.2021 

 

Öppettider i februari: 

Må 10–18  

Ti–sö 10–20 

 

Inträdesbiljetter: 

16 / 14 €  

Fritt inträde för under 18-åringar  

Museikort  

Fritt inträde till skulpturparken 

 

Didrichsens konstmuseum 

Adress: Granviksgränd 1, Helsingfors 

Kontakt: office@didrichsenmuseum.fi, tel. 010 2193 970  

Trafikförbindelser: Buss 510 och 552 från Munksnäs (Munksnäsplatsen) eller Otnäs (Aalto-universitetets 

metrostation).  

Hemsida: www.didrichsenmuseum.fi  

Facebook: DidrichsenArtMuseum  

Twitter: DidMuseum  

Instagram: instagram.com/didrichsenartmuseum 
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