
 

MEDDELANDE 9.12.2020  

Didrichsens Vincent van Gogh -utställning 
förlängs med en månad 

Det holländska Kröller-Müller-museet har beviljat Didrichsens framgångsrika Vincent van Gogh -
utställning en månad förlängning på lånetiden, till 28.2.2021. Utställningens ursprungliga 
avslutningsdatum skulle ha varit 31.1.2021. Vägen till konstnär är den hittills mest omfattande 
van Gogh -utställningen i Finland och den har under tre månader besökts av 36 000 personer 
trots epidemins inverkan. Museet stängde i december i likhet med övriga museer i 
huvudstadsregionen.   

 

Foto: Didrichsens konstmuseum 

”Vi är glada och tacksamma över att vi har fått möjligheten att förlänga utställningen. Responsen 
på utställningen har varit otroligt positiv och vi upplever att vi har ett ansvar att uppfylla 
efterfrågan, så att så många som möjligt skall kunna besöka den i Finlands förhållanden sällsynta 
utställningen. Vi kommer att ytterligare förlänga öppettiderna under de två sista månaderna för 
att sprida besökarströmmarna så jämnt som möjligt, konstaterar museidirektör Maria Didrichsen.  

Museet är stängt på grund av coronaepidemin åtminstone till den 21 december. ”De ljuskänsliga 
teckningarna får nu vila i mörker i några veckor, vilket gör en förlängning av utställningen möjlig”, 
säger Didrichsen.  



Utställningen fokuserar på ett urval av Vincent van Goghs (1852–1890) tidiga teckningar, lånade 
från Kröller-Müller Museum i Holland. I tillägg till teckningarna presenteras två oljemålningar, 
varav den ena är Finlands enda Vincent van Gogh, Gata, Auvers-sur-Oise (1890) från Konstmuseet 
Ateneum, och den andra är Självporträtt (1887), från Kröller-Müller Museums samlingar. 

 

 

Vincent van Gogh – Vägen till konstnär -utställningens huvudsamarbetspartners:  

Handelsbanken, Transmeri Group 

 

Partners: 

Helsingin Sanomat, Grano, Securitas och Hotel Hilton 

 

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  

 

Öppettider i januari och februari: 

Ti–fre 10–20  

Lö–sö 10–18 

 

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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