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Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys ry
Moisiontie 163, 47200 Elimäki
24.2.2020

Moisintie

Rek.nro 212.328
Y-tunnus 2620175-9
info@lansi-kymenkulttuuritie.fi

Loviisan kaupungin museo v. 1755 valmistuneessa ent.
Komendantintalossa sekä Kulttuurikeskus Almintalo ja
Riitta Nelimarkan Bongan linna Loviisan kirkon vieressä
täyttävät kulttuurimatkailijoiden toiveet piripintaan.
Tervetuloa tutustumaan Loviisan seudun historiaan Komendantintalolle!
Talo on avoinna loka-toukokuussa ti–pe ja su klo 12–16 ja kesä–syyskuussa ti–su klo 11–17.
Pääsymaksu 0-5 euroa. Ryhmäopastukset tilauksesta. Juhannuksena suljettu.
Puh. 044 450 5009 ja 040 660 4517. Osoite: Puistokatu 2, 07900 Loviisa.
Perusnäyttelyssämme on esillä muun muassa kustavilaisia huonekaluja, hopea- ja tinaesineitä
sekä kaupungin merelliseen historiaan liittyviä esineitä.
Näyttelyssä voi tutustua myös Jean Sibeliuksen elämään 1880- ja 1890-luvun Loviisassa sekä
Loviisan kylpyläajan elämänmenoon ja näkymiin. Museokeittiössä on puolestaan esillä muun
muassa kokoelma vanhoja keittokirjoja.

Loviisan kaupungin museo / Komendantintalo
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Museon talvinäyttely: Kuolemattomat – Esineiden muisti 29.3.2020 saakka.
Alkukysymys on: Kuinka esineet voivat tallentaa jälkiä menneiltä ajoilta?
Vastauksia saadaan sekä ennestään tunnetuista että tähän asti huomaamatta jääneistä museon
kokoelmien esineaarteista. Näyttelyssä on mukana myös uutta, jännittävää taidetta lähtökohtanaan museon kokoelmista peräsin olevat kuvat ja esineet.

Iveruksen arvoitus – seikkailupeli Komendantin talon sisätiloissa
Tule perheen tai kaveriporukan kanssa museoon ratkaisemaan Iveruksen arvoituksia!
Loviisan kaupungin museon ensimmäinen intendentti, omaperäinen Tri Jedvard D:sson Iverus
on piilottanut museoon arvoituksia. Pulmien ratkaisemiseen ei tarvita laajaa faktatietoutta.
Sen sijaan harjoitellaan yhteistyötaitoja sekä havainnointi- ja päättelykykyä.
Sopii 2-6 hengen noin 12+ ikäisille porukoille. Jos lasten mukana on aikuisia, myös nuoremmille.
Seikkailupelin on toteuttanut helsinkiläinen Room Escape Running Rabbit -pakohuoneyritys.

Almintalon näyttelyt helmi–maaliskuussa 2020
Os. Brandensteininkatu 3, 07900 Loviisa. Avoinna ti-la klo 12-17. Vapaa pääsy, tervetuloa!
Loviisan kulttuurikeskus Almintalo kirkon ja Bongan linnan naapurissa tarjoaa kävijöilleen
taidetta, tapahtumia, historiaa ja elämyksiä ympäri vuoden.

Ryhmänäyttely CHECK YOUR PRIVILEGE 29.2. saakka kuraattorinaan Diana Arce.
Ryhmänäyttelyn taiteilijat, joilla on jokin yhteys Loviisan alueeseen, Uusimaahan tai Kymenlaaksoon, keskustelivat työpajassa rasismista, maahanmuutosta, ableismista, seksismistä ja sukupuolikysymyksistä, tavoitteenaan ymmärtää omia etuoikeuksiaan ja lähestyä niitä rakentavasti –
kehittäen samalla omaa taiteellista työskentelyään näyttelyä varten.
Näyttelyn järjestäjä: Loviisan taidekeskuksen tukiyhdistys ry.
Maaliskuun näyttely: Meriaiheista grafiikkaa Olavi Heinon taidekokoelmasta 3.3.– 31.3. 2020
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Bongan linna on avoinna ryhmille myös talvikuukausina
Professori Riitta Nelimarkan ateljee- ja muut työtilat sekä museo/näyttelygalleria Loviisan
kirkon ja Almintalon vieressä täyttävät maamme venäläiskaudella rakennetun patriisilinnan
sisätilat. Bonga on tilauksesta avoinna ryhmille myös talvella. Os. Linnankuja, 07900 Loviisa.
Bongan linnan rakennutti viime vuosisadan alussa pietarsaarelainen pariskunta asunnokseen.
Alkuperäisistä rakennussuunnitelmista vastasi helsinkiläinen arkkitehti Th. Hjelt.
1920-luvulla rakennuksen jugend-tyylinen ulkomuoto punakattoisine torneineen modifioitiin
arkkitehti Hilding Ekelundin suunnitelmien mukaan italialaisittain uusklassismia ja "funkkista"
myötäileväksi graniittilinnaksi.
Vuonna 1998 kiinteistö siirtyi nykyisille käyttäjilleen Riitta Nelimarkalle ja Jaakko Seeckille.
Talon eteläosa on kunnostettu taidemuseo-galleriaksi, jossa on esillä lähes 200 Nelimarkan
työtä yli kolmenkymmenen vuoden ajalta: piirustuksia, akvarellejä, taidegrafiikkaa, kollaaseja,
villa- ja pellavareliefejä, tekstiilikuvia, maalauksia, taide- ja runokirjoja, valokuvia, animaatioita.
Galleria- ja ateljeevierailuihin kuuluu opastus. Osa esiteltävistä töistä on myytävänä.
Myynnissä on myös grafiikkaa, piirustuksia sekä Nelimarkan teoskuvilla kuvitettuja kirjoja ja
muita painotuotteita. Lisätietoja: www.bonga.fi Puh. 0400 729 421.

