artfairsuomi.fi

FI

Taidetta kotiin
Art Fair Suomesta
Mitä tehdä, kun taiteen ostaminen houkuttaa?

Haluaisitko rakastua taideteokseen? Tuntuuko taiteeseen sijoittaminen
sekä hyödylliseltä että herkulliselta ajatukselta? Tämä pieni opas kertoo mistä aloittaa. Taiteen ostaminen ei ole vaikeaa, eikä sen tarvitse
myöskään olla kallista. Teoksen voi maksaa kerralla, mutta usein
maksaminen on mahdollista myös pienemmissä osissa. Tästä oppaasta
löytyy tiiviissä muodossa tarvittavat perustiedot taiteen hankkimisesta
ja ostoprosessista.
Taideteosten omaksi hankkiminen on kenen tahansa ulottuvilla. Itselleen sopivan teoksen pystyy valitsemaan lukuisista eri taiteen muodoista ja hintaluokista. Gallerioissa voi vierailla ja tutustua taiteeseen
matalalla kynnyksellä. Taidetta voi ostaa paikan päältä gallerioista
tai niiden ylläpitämistä verkkokaupoista, ja joidenkin gallerioiden
takahuoneet ovat myös vierailun arvoisia kohteita, joissa voi rauhassa
tutustua teosvalikoimaan. Apuna teoksen hankkimisessa kannattaa

hyödyntää gallerian henkilökunnan tietotaitoa tai jopa taiteilijalta
itseltään saatuja vinkkejä.

Taiteen monet muodot

Taide on hyvin monimuotoista ja
ennen ostamista kannattaakin tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin, jotta
hahmottaa millainen teos itseä
eniten kiinnostaa. Taidehankinnat
eivät rajoitu ainoastaan perinteisiin
kuvataiteen lajeihin. Performanssi,
valokuva- tai mediataide tarjoavat
uuden ja nykyaikaisen tavan tehdä
taidehankintoja. Lukuisista taiteen
eri muodoista löytyy varmasti
jokaiselle omia aisteja miellyttävä
tekniikka ja teos. Alla esittelemme
lyhyesti muutamia erilaisia teostyyppejä.
Maalaus
Maalaustaide on kuvataiteen
muoto, jonka teoksissa tekniikat
ja materiaalit vaihtelevat laajasti.
Maalaustaidetta ovat muun muassa akvarelli-, öljy-, akryyli- ja pastelliteokset. Maalaustaide on yksi
suosituimpia taiteen muotoja myös
ostamisen näkökulmasta.
Performanssi
Tila ja aika ovat performanssin
keskeisiä elementtejä ja vaikuttavat
sen ainutkertaiseen kokemiseen.
Esitystilanne luo uniikin kontaktin

taiteilijan ja yleisön välille. Esitys
voi noudattaa ennalta laadittua
suunnitelmaa, syntyä esityshetkellä
improvisaationa tai sisältää sekä
suunniteltuja osia että improvisointia.
Voit tilata performanssin uniikkina
esityksenä tai vaihtoehtoisesti jo
aikaisemmin esitettynä toisintona. Performanssi sopii yrityksesi
henkilökuntajuhliin tai asiakastilaisuuksiin; se on uniikki vaihtoehto
perinteiselle teatteri- ja konserttiesitykselle. Voit tilata esityksen merkkipäivään, sukujuhliin, ristiäisiin,
häihin, hautajaisiin tai yllätykseksi
illanviettoihin ja puutarhajuhliin.
Performanssi on myös mahdollista
dokumentoida, jolloin saat esityksestä itsellesi pysyvän teoksen.
Taidegrafiikka
Taidegrafiikka on yleisnimitys menetelmille, joissa kuva valmistetaan
painamalla eli vedostamalla laatalta, johon se on eri tavoin piirretty,
kaiverrettu, syövytetty, maalattu
tai valotettu. Taidegrafiikan menetelmät jaetaan perinteisesti
neljään eri ryhmään sen mukaan,
mihin osaan laatasta painoväri jää
ja miltä se siirtyy painettaessa paperiin. Painolaattojen käyttö mahdollistaa sarjojen vedostamisen.
Taiteilija vahvistaa sarjanumeroinnilla ja signeerauksella jokaisen
hyväksymänsä vedoksen. Numero-

inti kertoo, montako kappaletta
sarjasta on tehty. Suomessa vedossarjat ovat yleensä pieniä.
Valokuvataideteos
Valokuvataide on yleisnimitys
teoksille, joiden tekemisessä käytetään kameraa negatiivi- tai positiivikuvan tuottamiseen tai muutoin
valotetaan valoherkkiä materiaaleja kuvan tuottamiseksi. Valokuvia
otetaan sekä analogisilla että digitaalisilla kameroilla. Viime vuosina
perinteinen filmille kuvaaminen,
eli analoginen kuvaus, on noussut
uudelleen suosioon sekä tekijöiden
että ostajien keskuudessa. Teoksia
voidaan eri menetelmin vedostaa
valoherkälle paperille tai tulostaa
monille eri materiaaleille. Joskus käytetään myös grafiikan eri
tekniikoita. Valokuvataiteen aiheet
ja teemat ovat yhtä laajoja kuin
kuvataiteilijoilla yleensä, mutta dokumentaarisuudella on välineestä
ja sen historiasta johtuen aina
taiteenlajissa oma sijansa.
Valokuvateoksia myydään tavallisesti editioissa, eli jokaisesta
teoksesta on myytävänä ennalta
ilmoitettu määrä vedoksia, esimerkiksi viisi kappaletta. Tällöin teoksen yhteydessä näkyvä merkintä
1/5 tarkoittaa että myynnissä oleva kappale on ensimmäinen vedos
tästä viiden sarjasta. Taitei-

lija voi halutessaan myös jättää
vedosmäärän rajaamatta, ja jotkut
kokevatkin rajattoman toistamisen
olevan olennainen osa välineen
luonnetta. Myös valokuvakirjalla
monissa muodoissaan on tärkeä
rooli valokuvataiteen ja -taiteilijoiden yhtenä ilmaisumuotona.
Veistos
Veistos on kolmiulotteinen teos
ja siihen käytettävän materiaalin
kirjo on nykyään laaja. Perinteisten
materiaalien kuten puun, pronssin
sekä kiven lisäksi käytetään muun
muassa paperia ja tekstiilejä.
Veistoksia on useissa eri koko- ja
hintaluokissa ja niitä on saatavana
myös tilaustöinä.
Video- ja äänitaide
Videotaideteos on videolle, filmille,
kaitafilmille tai digitaalisesti toteutettu teos. Videoteos on lyhyt, 1-30
minuutin mittainen juonellinen,
abstrakti, dokumentaarinen, maalauksellinen, animoitu tms. teos.
Äänitaideteos on digitaalisesti
toteutettu, soiva teos, joka tehdään
äänistä (musiikki puolestaan sävelistä). Osa äänitaiteilijoista tekee
äänitaidetta myös livenä, jolloin
jokainen esitys on ainutkertainen.
Kun ostat video- tai ääniteoksen,
saat teoksesta itsellesi sekä esityskopion että taiteilijan signeeraaman master-tiedoston, josta voi tar-

vittaessa tehdä uuden esityskopion. Saat oikeudet teoksen esittämiseen
julkisesti ja taiteilijan antamat kirjalliset ohjeet teoksen installoimiseen.
Video- ja äänitaide sopivat yrityksesi tiloihin ja luovat modernia tunnelmaa sisääntuloaulaan, työtiloihin ja asiakastilaisuuksiin. Julkisessa
tilassa video- ja ääniteokset keräävät huomiota ja katseita niin sisällä
kuin ulkona. Kotisi video- ja äänitaidekirjastosta voit esittää teoksia
ystävillesi kotijuhlissa stereoissa ja taulutelevisiossa. Mikset myös sisustaisi video- ja äänitaiteella omaa kännykkääsi!

Ostoprosessi

Taiteen hankkiminen alkaa kiinnostuksen heräämisestä. Kun löydät
galleriasta tai verkkokaupasta sinua puhuttelevan teoksen ja huomaat
haaveilevasi sen omistamisesta, kannattaa ihan ensimmäiseksi selvittää, onko teos ostettavissa ja vapaana. Gallerioissa paikan päällä
punainen tarra teoksen vieressä kertoo teoksen olevan myyty. Muun
värinen tarra ilmaisee teoksen olevan varattu. Kannattaa huomioida,
että grafiikan teoksista ja valokuvataiteen teoksista on yleensä saatavilla useampia vedoksia, samoin kuin videotaiteen ja äänitaiteen
teoksista useampia kopioita.
Jos sinulla käy tuuri, unelmiesi teos on vapaana. Onneksi olkoon! Mielessäsi voi kuitenkin herätä vielä monenlaisia kysymyksiä. Se on täysin
normaalia – ei meistä kukaan osta taidetta joka päivä! Gallerian henkilökunta auttaa ja neuvoo mielellään. Heiltä voit saada esimerkiksi
lisätietoa teoksesta ja taiteilijasta.
Olet siis löytänyt juuri itsellesi sopivan teoksen ja saanut vastaukset
sinua askarruttaviin kysymyksiin. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Ostosopimus ja maksutavat

Oppaan alussa huomautimme, että taiteen ostamisen ei tarvitse olla
kallista. Se pitää edelleen paikkansa. Joskus taide kuitenkin on kallista
ja joka tapauksessa hintalappu lienee jokapäiväisiä arkihankintoja
suurempi. Mutta ei huolta, tarjolla on useita maksutapoja!
Käteisen ja korttimaksun lisäksi teos on usein mahdollista maksaa myös
laskulla tai osamaksulla. Kysy rohkeasti eri maksuvaihtoehdoista, jotta
voit valita itsellesi sopivimman vaihtoehdon.

Milloin ja miten saan teoksen kotiin?

Taideteoksen kuljetusta galleriasta sen uuteen sijoituspaikkaan kannattaa miettiä etukäteen, etenkin jos teos on iso tai helposti särkyvä.
Jos galleria ei tarjoa kuljetusta tai et pysty itse kuljettamaan teosta,
gallerian henkilökunta voi auttaa mahdollisten kuljetustapojen miettimisessä. Joskus teokselle voi olla hyvä hankkia vakuutus kuljetuksen
ajaksi. Gallerianäyttelystä ostetun teoksen voit noutaa näyttelyn
päätyttyä. Jos ostat teoksen verkkokaupasta, luethan verkkokaupan
sivulla kerrotut tiedot toimituksesta. Taideteoksen sijoituspaikkaan,
ripustukseen ja yksilöllisiin hoito-ohjeisiin voit kysyä vinkkejä gallerian
henkilökunnalta tai suoraan taiteilijalta.

Mitä, jos en osaa valita?

Tuttu pulma! Mutta tähänkin ongelmaan on ratkaisu. Taidegalleriat
eivät yleensä lainaa taidetta, mutta on olemassa taidelainaamoja,
joita ylläpitävät usein paikalliset taiteilijaseurat. Taidelainaamot välittävät monipuolisesti maalauksia, taidegrafiikkaa, veistoksia ja valokuvataidetta. Lainattaviin teoksiin voi tutustua paikan päällä lainaamoissa tai verkkopalveluissa ja teoksen voi lainata haluamakseen ajaksi
kätevästi kuukausimaksulla. Jos teokseen on tykästynyt laina-aikana
ja ajatus sen palauttamisesta tuntuu kurjalta, ei hätää! Teoksen voi
halutessaan lunastaa itselleen laina-ajan jälkeen. Mutta koska kyse on
lähtökohtaisesti lainasta, teoksen voi sovitun ajan jälkeen tietysti myös
palauttaa. Taiteen lainaaminen onkin hyvä mahdollisuus etenkin vaihtelusta pitäville, sillä teoksia voi halutessaan vaihdella kotona vaikka
joka kuukausi.

Gallerioiden &
kuvataideliittojen verkkokaupat
Galleriat

Kuvataideliitot

Galleria G12
galleria12.fi/fi/Verkkokauppa.html

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton
valtakunnallinen taidelainaamojen verkosto
skjl.fi/taiteilijaseurat/taidelainaamoverkosto/

Galleria G
taidegraafikot.fi/verkkokauppa/
Galleria Pirkko-Liisa Topelius
galleria.pirkkoliisatopelius.com/galleria/
myytavana/

Suomen Kuvanveistäjäliitto ry
veistoskauppa.fi/

Galleria Sculptor
veistoskauppa.fi

Kuvanveistäjäliiton Isot veistokset vuokrausja ostopalvelu
veistoskauppa.fi/isot-veistokset/

Helsingin Taiteilijaseura
taidelainaamo.fi/public/go.php

Suomen Taidegraafikot ry
taidegraafikot.fi/verkkokauppa/

MUU ry / Performanssipankki
performanssi.com/

Taidemaalariliitto ry
painters.fi

MUU ry / Äänitaiteen Pankki
soundartbank.fi/

Valokuvataiteilijoiden liitto ry
shop.hippolyte.fi

OHO Galleria
ohogallery.com/shop/
Valokuvagalleria Hippolyte & Hippolyte
Korjaamo
shop.hippolyte.fi
Vargas Print Studio
holvi.com/shop/VargasPrintStudio/

