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Kulttuurikeskus Almintalo Loviisassa esittelee näyttelysarjana neljä merkittävää kulttuurikotia ja niiden tekijät
Loviisan kaupungin ylläpitämän kulttuurikeskus Almintalon salit on täytetty esittelysarjan
ensimmäisessä näyttelyssä lavastaja Ralf Forsströmin Loviisan kodin, komealla näköalapaikalla
sijaitsevan Villa Forsströmin, sisustusaarteilla.
Viime heinäkuussa 75 vuotta täyttänyt Forsström palasi lapsuusvuosiensa kesien Loviisaan
eläkkeelle jäätyään – ja toi mukanaan eri puolilta maapalloa hankkimaansa taidetta ja esineistöä
sekä omaan arkistoonsa kuuluvia teatterilavastustensa pienoismalleja, pukuluonnoksia, rooliasuja
ja huonekaluja.
Viime mainittuja nähdään Almintalon yläkerrassa, kun talon alakerrassa esitellään maailmanmatkaaja Forsströmin laajan taidekokoelman teoksia Kaakkois-Aasiasta, Afrikasta ja Meksikosta sekä
nykytaidetta Pohjoismaista.
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Ralf Forsströmin näyttelylle Almintalon uusi kävijäennätys
Forsströmin pitkään ja monipuoliseen lavastajan uraan on kuulunut useita keskeisiä teatteri- ja
oopperanäyttämöitä kotimaisten Helsingin, Turun, Vaasan ja Savonlinnan lisäksi Tukholmassa,
Göteborgissa ja useissa muissa Ruotsin kaupungeissa sekä mm. Oslossa ja Bergenissä.
Forsströmin kansainvälistä tunnettuutta ovat osaltaan lisänneet myös hänen töistään kootut
näyttelyt, joita on nähty mm. Kiinassa, Japanissa ja Kanadassa. Suomessa hän tuli tunnetuksi
uransa alkupuolella erityisesti läheisestä ja pitkäkestoisesta yhteistyöstään Lilla Teaternin johtaja
Vivica Bandlerin kanssa.
Almintalossa avoinna olevaan Villa Forsströmin kulttuurikodin esittelyyn on tutustunut tähän
mennessä jo lähes 4000 kävijää! Lauantaina 27.10. sulkeutuvan näyttelyn ovet ovat viimeisen
viikon ajan avoinna tiistaista alkaen joka päivä klo 12-17.

Seuraavaksi Almintalossa esitellään Li-Lo ja Kim Söderholmin kulttuurikoti Loviisan Pernajassa sijaitsevasta Segersbyn kartanosta
Vuonna 1869 valmistuneesta Segersbyn kartanon päärakennuksesta tuli Kim Söderholmin perheen
koti talolle tehdyn mittavan korjaus- ja entisöintiurakan jälkeen vuonna 2009. Segersbyn tila kuului
aiemmin Kimin äidin suvulle, mutta päärakennus oli jäänyt tyhjilleen jo 1981.
Segersbyn päärakennuksen sisustukseen kuuluvia aarteita ovat mm. suuren kulmahuoneen seinäurut ja flyygeli sekä Louis Sparren suunnittelema makuuhuoneen kalusto. Lisäksi Segersbyn kotia
on sisustettu nykytaiteella ja mm. vanhoilla valokuvilla, ja talolla on pitkät konserttiperinteet.
Segersbyn esittely Almintalossa on avoinna yleisölle 2,5 kuukauden ajan 10.11.2018–26.01.2019.
Neljän loviisalaisen kulttuurikodin esittelysarjan yhteisnimikkeenä on Loviisa, pieni kaupunki –
kulttuurin suurkaupunki? Loviisan kaupungin ylläpitämien museoiden tavoin myöskään Almintalon näyttelyihin ei peritä pääsymaksua.
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Almintalon historiaa
Almintalon on suunnitellut arkkitehti Bertel
Jung vuonna 1907. Jugendtyylistä puurakentamista edustava hirsitalo valmistui Loviisan
silloisen rautatieaseman läheisyyteen 1910.
Nimensä talo on saanut sen rakennuttaneilta
kultaseppäveljeksiltä Guido August ja Alvar
Anselm Almilta.
Talossa toimi alun perin Almin veljesten kultasepänliike verstaineen sekä urheiluliike ja
myöhemmin myös polkupyöräverstas.
Lisäksi kiinteistöön kuului asunto ja pihapiirissä toiminut uushopeatehdas.
Myöhempinä vuosina Almintalo on ollut mm.
koulukäytössä ja sen tiloissa on työskennellyt
paikallisradionkin toimitus.
Suojeltu rakennus ehti päästä aika huonoon
kuntoon ennen kuin se 2010-luvulla kunnostettiin kulttuurikäyttöön.
Nykyisin Almintalon toiminnasta vastaa Loviisan kaupungin kulttuuripalvelut.
Kuva: Mimosa Elo

Piipahda myös Almintalon pihaan!
Keväällä 2017 Almintalon pihalla käynnistyi kaksivuotinen opetuspuutarhaprojekti. Harjurinteen
koulun oppilaat rakentavat sorapihasta värikkään, kukkivan ja satoa tuottavan kaupunkikeitaan.
Opetuspuutarhan on tarkoitus tuottaa iloa koulun oppilaille, Almintalon kävijöille ja tietysti myös
kaikille muillekin tämän kulmakunnan kulkijoille.

