Art Fair Suomi Goes Galleries öppnar huvudstadsregionens konstsommar
Samtidskonstfestivalen sprider sig till gallerier och utställningsrum i Helsingfors
mellan den 8 och 13 juni 2021.

Aukusti Heinonen

Art Fair Suomi Goes Galleries riktar strålkastaren mot gallerier, konstnärer,
konstgrupper och allmänheten. Festivalen är en gemensam insats mellan mer än 20
gallerier i Helsingfors, som visar nästan 100 konstverk. Det internationella
evenemanget som tidigare arrangerades vid Kabelfabrikens Merikaapelihalli, sprider
sig till olika gallerier och konstgruppers egna utrymmen, och erbjuder ett säkert och
publikvänligt sätt att betrakta samtidskonst.
Den veckolånga festivalen är ett utmärkt tillfälle att uppleva olika typer av gallerier
och konst över hela staden. Besök utställningarna på egen hand eller välj bland
guidade rundturer. Det erbjuds bland annat rundturer kring temat queer och
eskapism, eller musik. Det finns även program på lätt finska.
Utställningsupplevelserna kompletteras med konstnärsmöten,
diskussionsevenemang, föreställningar och aktiviteter för barn. Evenemanget och de
guidade rundturerna har huvudsakligen gratis inträde, och de flesta av dem går att
delta i även virtuellt.

Helsingfors-dagen den 12 juni firas med konstmaraton som leds av Maimu
Brushwood, som besöker 11 konstutställningar under en rask och nyttig
motionspromenad på cirka tre kilometer. Art Fair Suomis konstambassadör Maimu
Brushwood är konstnären Timo Tähkänens drag-alter ego.
Art Fair Suomi öppnar Helsingfors konstsommar med en fräsch översikt över
mångfalden inom det finska samtida konstfältet strax innan Helsingforsbiennalen
startar.
”När kultursektorn vaknar till liv inför sommaren och efter Covid-begränsningarna är
det en perfekt tid att se vad konstgallerierna har att erbjuda. Det är gratis, och du
kan besöka utställningar ensam eller tillsammans med andra. Besök en utställning
som ett mellanmål under vardagen, eller tillbringa en lugn dag med att utforska så
många du vill”, säger Timo Soppela, verksamhetsledaren för MUU.
Henna Harri, verksamhetsledare för Fotokonstnärernas förbund, fortsätter: "Art Fair
Suomi Goes Galleries vill bjuda in alla att modigt besöka gallerier nu och i framtiden,
samt hon poängterar galleriernas betydelse som en fristad för konst och
konstnärernas arbete”.
Art Fair Suomi - Samtidskonstfestivalen har organiserats av Konstföreningen MUU och
Fotokonstnärernas förbund sedan 2005. Från och med 2020 deltog även övriga nationella
medlemsorganisationer för bildkonstnärer: Finska Skulpturförbundet, Finlands Konstgrafiker,
Målarförbundet samt Finlands Bildkonstorganisationers förbund.
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Deltagande Gallerier: Forum Box, Galleria A2, Galleria Art Kaarisilta, Galleria Duetto, Galleria G,
Galleria Halmetoja, Galleria Huuto, Galleria Kuvitus, Galleria Pirkko-Liisa Topelius, Galleria
Sculptor, Galleria SEINÄ, HAA Galleria, Kirjagalleria Laterna Magica, Malmitalon Galleria, MUU
Helsinki, Myymälä 2, OHO Galleria, Sinne, tm-galleria, Third Space, Valokuvagalleria Hippolyte &
Hippolyte Korjaamo, Vargas Print Studio, Videokanava Online Gallery
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