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Kuvataiteen ovet avautuvat kesä-Helsingissä – Art Fair Suomessa teemakierroksia, 
hybriditapahtumia, nykytaidehankintoja ja taideolutta 
 
Kesäkuun toisella viikolla järjestettävä nykytaidefestivaali painottaa, että galleriat ovat 
keskeinen osa kaupunkikulttuuria – kaupunkitiloja, joihin kaikki ovat tervetulleita. Juuri 
julkaistulla videolla festivaalin taidelähettiläs, drag-hahmo Maimu Brushwood os. Huolirinta 
innostaa uudetkin yleisöt galleriakierrosten maailmaan. 
 

 
Risto Puurunen & Mikko Ensio Lehtonen: ”Rice & Mice, 3D-Tripteekki”. Art Fair Suomi 2019. Kuva: Timo Soppela. 
 
Art Fair Suomi Goes Galleries on 8.–13.6. järjestettävä nykytaidefestivaali, joka tuo taidegalleriat 
lähelle yleisöä ja korostaa niiden roolia olennaisena osana kaupunkikulttuuria. Monipuolinen 
festivaali mahdollistaa monenlaiset osallistumisen tavat: voit kiertää näyttelyitä omaan tahtiin, 
osallistua opastetuille kierroksille, tavata taiteilijoita, uppoutua performansseihin, heittäytyä 
taidetapahtumien vietäväksi tai syventyä festivaalin teemoihin keskusteluissa vaikkapa 
taideoluen kera. 
 
Suuri osa tapahtumista järjestetään myös verkossa, joten osallistumaan pääsee eri puolilta 
maata ja vaikka kesämökiltä käsin. 
 
Kuvataiteilija Timo Tähkäsen drag-hahmo Maimu Brushwood os. Huolirinta toimii Art Fair 
Suomen taidelähettiläänä. Juuri julkaistulla videolla Maimu kutsuu uudetkin yleisöt 
taidegalleriaan ja kertoo, miten galleriassa vieraillaan.  
 
“Maimu kuuli kerran keskustelun ratikassa, että pitäisi olla enemmän kaupunkitilaa, johon kaikki 
ovat tervetulleita. Ahkerana gallerioissa kävijänä Maimu ajatteli, että hei, sellaistahan on jo 
olemassa! Galleriat!” Timo Tähkänen kertoo. 
Maimu kannustaa lähtemään avoimin mielin näyttelykierrokselle. Helsinki-päivänä 12.6. voi 
osallistua Maimun Taidemaratonille, joka kiertää kolmen tunnin aikana 11 galleriaa. “Samalla 
pääsee kokemaan taidetta ja saa liikuntaa. Se on helppoa!”, Maimu innostuu. 



  

 

 
Art Fair Suomi on julkaissut myös taiteen osto-oppaan, joka pyrkii murtamaan myyttiä siitä, 
että taiteen ostaminen olisi hankalaa, mahdottoman kallista ja vain tietynlaisia ihmisiä varten. 
Hinnat vaihtelevat laajasti ja maksutapoja on monia: teoksen voi esimerkiksi maksaa osissa tai 
lainata määräajaksi. 
 
“Toisin kuin usein ajatellaan, taiteen ostaminen voi olla hyvinkin rento ja vaivaton tapahtuma. 
Apua voi aina kysyä gallerioiden henkilökunnalta, ja nykyään on myös taiteen verkkokauppoja, 
jotka tekevät löytöjen tekemisestä entistä helpompaa. Teoksen valinnassa kannattaa luottaa 
omaan makuun ja intuitioon, silloin ei voi mennä pieleen”, Valokuvataiteilijoiden liiton 
toiminnanjohtaja Henna Harri kuvailee. 
 
Osto-opas johdattaa paitsi taiteen ostamiseen yleisesti myös erilaisten taiteenmuotojen 
erityispiirteisiin. 
 
“Aina ei tule mieleen, että myös performanssin taikka ääni- tai videoteoksen voi hankkia 
omaksi. Haluamme kannustaa rohkeasti tutkimaan taiteen moninaisia muotoja, niin 
ostomielessä kuin muutenkin”, kehottaa MUU ry:n toiminnanjohtaja Timo Soppela. 
 
Festivaalin yhteisiä avajaisia vietetään tiistaina 8.6. Festivaaliviikon tiistaina ja keskiviikkona 
galleriat ovat normaalia pidempään auki. 
 
Art Fair Suomi on 23 helsinkiläisen gallerian sekä yhden fyysisesti Tampereella sijaitsevan 
verkkogallerian yhteisponnistus. Näyttelyissä ja tapahtumissa on mukana lähes 100 taiteilijaa 
ja erilaisia tapahtumia ja opastuksia on yhteensä noin 80. 
 
Festivaalin tapahtumat järjestetään enintään 10 hengen ihmisryhmille koronarajoituksia 
noudattaen ja turvallisuudesta huolehtien. Tapahtumiin on ennakkoilmoittautuminen, mutta 
näyttelyissä voi vierailla ilman ilmoittautumista vaikka hetken mielijohteesta.  
 
Linkki Maimun videoon: https://youtu.be/E-9GezUHsWw   
Linkki osto-oppaaseen: https://artfairsuomi.fi/taiteen-osto-opas/  
 
Art Fair Suomi Goes Galleries 8.-13.6.2021 
www.artfairsuomi.fi | Facebook | Instagram 
 
Art Fair Suomi -nykytaidefestivaalia ovat vuodesta 2005 järjestäneet Taiteilijajärjestö MUU ry ja 
Valokuvataiteilijoiden liitto. Vuodesta 2020 mukana ovat myös muut kuvataiteilijoiden 
valtakunnalliset jäsenjärjestöt: Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, 
Taidemaalariliitto ja Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto. 
 
Osallistuvat Galleriat: 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, Third Space, tm-galleria, Valokuvagalleria Hippolyte & Hippolyte 
Korjaamo, Vargas Print Studio, Videokanava Online Gallery 



  

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:  
Jenni Pekkarinen 
Festivaalikoordinaattori  
044 974 7449 | info@artfairsuomi.fi 
 
Henna Harri 
Toiminnanjohtaja 
Valokuvataiteilijoiden liitto 
040 591 0770 | henna.harri@hippolyte.fi  
 
Timo Soppela 
Toiminnanjohtaja 
Taiteilijajärjestö MUU ry 
050 551 789 | director@muu.fi  


