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VÅR VERKSAMHETSIDÉ
EMMA är ett ansvarsfullt agerande konstmuseum för starka och  

rumsliga upplevelser som föds ur konstens kraft.

EMMA 2030
EMMA är en tidsenlig mötesplats som letar efter det nya och främjar konsten.  
Genom sin verksamhet visar EMMA vägen både i Finland och internationellt.

VÄRDEN: VAD VI TROR PÅ
Konstens kraft, mod, interaktion

FRAMGÅNGSFAKTORER
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Outi Pieski: Čuolmmadit 12.9.2018–6.1.2019.  
© Ari Karttunen / EMMA



KONSTENS KRAFT
EMMA skapar förutsättningar för konsten.  
Konsten har förmågan att påverka  
människan och samhället.

MOD
EMMA är ett museum som utvecklas och som  
i allt sitt agerande letar efter modiga lösningar.

INTERAKTION 
EMMA interagerar aktivt med publiken och  
med intressentgrupperna. Arbetsgemenskapen  
är öppet diskuterande.

Värden

Hans-Christian Berg: Visual Vortex – Oily colours, 2010. 
© Yehia Eweis / EMMA



Dansaren Minna Tervamäkis och bildkonstnär Hannaleena Heiskas föreställning på EMMA. 
© Ari Karttunen / EMMA



EFFEKTFULLT INNEHÅLL
 
• Vår verksamhet bygger på unikt och  
 mångsidigt innehåll som väcker känslor och  
 på en dialog mellan modern konst, design  
 och samtidskonst.

•  Vi öppnar upp museets innehåll och knyter  
 det till människors liv med aktuella metoder  
 som bygger på deltagande. 

• EMMA är en populär mötesplats som blir allt  
 bättre känd lokalt, nationellt och internationellt. 

Framgångsfaktorer

 
© Ari Karttunen / EMMA



Eeva-Leena Eklund:) 28.10.2020–9.5.2021.  
© Ari Karttunen / EMMA



UNIK MILJÖ OCH  
DIGITALA EMMA
 
• EMMA är ett konstmuseum för rumsliga upplevelser. 

• Vi utnyttjar Ruusuvuoris moderna och  
 flexibla arkitektur i våra finslipade visningar  
 och i vår kommunikation. 

• Vi delar och producerar innehåll att upplevas på nätet.  
 Vi utnyttjar de digitala kanalerna på ett mångsidigt sätt. 

• Hagalund är ett viktigt kulturobjekt.

• EMMA påverkar hela Esbo genom offentlig  
 konst och evenemang. 

Framgångsfaktorer

Rut Bryks konstverk i Visningslagret Bryk & Wirkkala.  
© Ari Karttunen / EMMA



MENINGSFULLA MÖTEN
 
•  Vi gör det möjligt att möta konsten och  
 interagera på EMMA, utanför museet och  
 i digitala miljöer. 

•  EMMA är på alla sätt tillgängligt  
 (fysiskt, kunskapsmässigt, ekonomiskt,  
 kulturellt, socialt).

•  Vår servicestig fungerar.

Framgångsfaktorer

Tatsuo Miyajima: Sky of Time, 2019. 
Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA



ANSVARSFULL UTVECKLING
 
•  EMMA är ett konstmuseum som utnyttjar sina experters  
 och samarbetspartners sakkunskap. 

•  Vår verksamhet är ansvarsfull och vi reagerar smidigt  
 på förändringar i den omgivande världen. 

•  Vi utvecklar vår verksamhet genom att lyssna på  
 vår publik och våra kunder.

•  Vår verksamhet påverkar hela branschens utveckling.

•  Strategin omfattas av hela organisationen.

•  Organisationen är fungerande och atmosfären öppen,  
 lösningsinriktad och inspirerande. 

Framgångsfaktorer

Talko för en miljon träd på Utställningscentret WeeGee i augusti 2020. 
© Paula Virta / EMMA



UNIKA SAMARBETEN
 
•  EMMA är en eftertraktad och engagerad  
 samarbetspartner.

•  Genom samarbete skapar vi inflytande för EMMA,  
 vårt nätverk av samarbetspartner och vår region.

Framgångsfaktorer

Liisa Hallamaa (1925–2008), komposition med tallrikar.  
Collection Kakkonen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum. © Rauno Träskelin



Akseli Leinonen: Love Love (Tunnel of Love), 2019.  
Albergaporten, Alberga, Esbo. © Ella Tommila / EMMA



Olafur Eliasson: Pentagonal landscapes 8.2–21.5.2017. 
Utanför ses Futuro-huset designat av Matti Suuronen. © Ari Karttunen / EMMA 



EMMA – ESBO MODERNA KONSTMUSEUM 

UTSTÄLLNINGSCENTRET WEEGEE, FLITARVÄGEN 5, HAGALUND

PB 6661, 02070, ESBO STAD

emmamuseum.fi


