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ÄLVÄNGEN. Återigen har 
Repslagarmuseet glädjen 
att visa en utställning med 
Martti Risku. Denna gång 
är det en mästare vi får se. 
Sist han hade utställning på 
museet var 2009, en hel del 
har hänt sen dess. Numera 
kan Martti titulera sig mäs-
tersmed, en av de få Sverige 
har.

Martti en mycket kre-
ativ och duktig smed som 
behärskar det mesta inom 
smide såsom smycken, kni-
var, bruksföremål och möb-
ler samt rena konstföremål. 
Han är också kunnig i tra-
ditionellt byggnadssmide. 
Senaste åren har Martti lagt 
mer tid på att arbeta med 
skulpturalt smide och metall 
design. 

Stort uppdrag
Martti Risku är född och 
uppvuxen i norra Finland. 
Redan då hade han sina in-
tressen inom konst, måleri 
och fotografi . 1980 fl yttade 
han till Sverige och 1986 
till Göteborg. I Sverige 
vidareutvecklade han sitt 
konstintresse med skulptur, 
silversmide och knivmakeri. 
2010 fl yttade han sin smedja 
från Agnesberg till Lilla vi-
ken i Bohus, och sedan 2011 

även bosatt i Bohus.
Från knivsmide och sil-

versmide var i vägen inte 
lång till smide i större ska-
la. Bland annat hade Martti 
ett stort uppdrag i samband 
med renoveringen av Kare-
by kyrktorn. Marttis insats 
var att renovera och smida 
nytt på de gamla ankarjär-
nen, samt smida 14 stycken 
nya kraftiga ankarjärn med 
dragjärn, där han själv stod 
för designen.

Offentliga utsmyckningar
Under åren har det blivit ett 
fl ertal offentliga utsmyck-
ningar och arbeten, bland 
annat fl era kyrkor såsom 
Kareby, Romelanda, Gunna-
red, Klädesholmen och Rön-
nängs kyrka på Tjörn, Sund-
bybergs kyrka i Stockholm, 
Kungshamns kyrka i Sotenäs 
kommun samt arbeten på 
Borås kyrkogårdar. 

Martti har fyra års utbild-
ning på i traditionellt smide, 
varav drygt två år på Ostind-
iefararen

Göteborg III. I järn jobbar 
Martti helst med gamla me-
toder så kallade varmsmide 
(järnet formas med hamma-
rens hjälp mot städet i cirka 
800-1200 grader värme).

Sitt intresse för konst 

och smide resulterade i att 
Martti fi ck Gesällbrev i 
konstsmide 2004.

Gesällarbetet bestod av en 
10-armad ljuskrona med el-
belysning. Gesällarbetet pre-
senteras i årsboken Metall 
Design international 2012. 
Han är den fjärde från Sve-
rige sedan 1999 som är med 
i denna internationella väl-
renommerade skrift. Martti 
är inte bara en duktig smed 
utan även en duktig lärare, 
hans lärling Niklas Fännick 
blev den femte från Sverige 
som kom med i Metall de-
sign i nr 2014

Mästarbrev
2011 mottog Martti Mästar-
brev inom konstsmidesyrket. 
Han erhöll sitt mästarbrev 
under högtidliga former på 
i Börsen i Göteborg. Martti 
är därmed en av de få mäs-
tersmeder som Sverige har. 
I Göteborg delades mäster-
brev senast ut till en konsts-
med för drygt 20 år sedan .

Martti har fått fl era ut-
märkelser och deltagit i in-
ternationella sammanhang 
för att bedöma utställningar 
i Holland, Tyskland, Tjeck-
ien. Martti har haft ett fl ertal 
egna utställningar i Dan-
mark och i Sverige. I Sverige 

har han ställt ut i Liljevalchs 
Stockholm, Bromölla, Mota-
la, Jönköping och så vidare. 
Han har också uppmärk-
sammats i Västsverige, bland 
annat med Angereds kultur-
pris 2004 och Ale kulturpris 
2010.

Martti har vid sidan om 
sitt eget smide arbetat som 
kursledare utbildat andra 
i alla former av smide och 
knivmakeri och på så sätt 
spridit smideskonsten.

Smide och konst
”Från Gesäll till Mästare” är 
även en jubileumsutställning. 
Det är tio år sedan Martti 
startade sin fi rma MR Konst 
& Smide och han har sedan 
dess arbetat heltid med smi-
de och konst. Martti blandar 
traditionellt varmsmide sett 
ur ett nytt perspektiv med 
modern metall konst.

Vi kommer att få se 
många vackra, undersköna, 
spännande föremål såsom 
konst, tavlor och skulpturer 
som passar i den moder-
na heminredningen, men 
även mer traditionellt konst-
hantverk.

Vernissage sker söndagen 
den 24 augusti. Utställning-
en pågår till och med den 21 
september.

– Konstutställning med Martti Risku
”Från Gesäll till Mästare”

Mästersmeden Martti Risku bjuder in till vernissage på Repsla-
garmuseet söndagen den 24 augusti. Utställningen visas till och 
med den 21 september.

Välkommen till vår utställning  

på Utmarksvägen 18 i Kungälv

VI LEVERERAR OCH MONTERAR ALLT VI SÄLJER! 
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Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

M
VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

www.kungalvssolskydd.se

Flytta med Länsförsäkringar

STAD/ORT

ADRESS BOHUSHÖJDSVÄGEN 24 BOAREA CA 120 M² /

5 ROK ACC. PRIS 1 850 000 KR AVGIFT 5 195 KR/MÅN

VISAS TIS 19/8 17:30-18:30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

BOSTADSRÄTT - BOHUS
En mycket välplanerad bostadsrätt i populärt område i

Bohus. Mycket bra, insynsskyddat läge med stensatt

uteplats i sydväst. Här bor du bra i ett lugnt och välskött

område med djur och natur inpå husknuten.

Ale torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale


