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Bildkonstens dörrar öppnas i sommar-Helsingfors - Art Fair Suomi arrangerar rundturer
kring olika teman, hybridevenemang, samtida konstförvärv och konstöl.
Samtidskonstfestivalen som arrangeras under andra veckan i juni, betonar galleriernas
centrala roll i den urbana kulturen och att det finns konst för alla.

Risto Puurunen & Mikko Ensio Lehtonen: ”Rice & Mice, 3D-Tripteekki”. Art Fair Suomi 2019. Picture: Timo Soppela.

Art Fair Suomi Goes Galleries, den 8-13 juni, är en samtidskonstfestival som vill locka
allmänheten till konstgallerier samt framhäva deras roll som en integrerad del av
stadskulturen. Den mångsidiga festivalen har ett varierande utbud: du kan besöka
utställningar i egen takt, delta i guidade turer, träffa konstnärer, fördjupa dig i performancer,
låta dig lockas av konstevenemanget eller fördjupa dig i festivalens olika teman genom
diskussioner till och med över konstöl.
En stor del av evenemanget arrangeras även online, så att du kan delta från olika håll i landet,
till och med från sommarstugan.
Bildkonstnären Timo Tähkänens drag-alter ego, Maimu Brushwood os. Huolirinta är Art Fair
Suomis konstambassadör. I den nyligen publicerade videon, bjuder Maimu in en ny publik till
konstgallerier och berättar hur man besöker ett galleri.
Maimu överhörde en gång på spårvagnen en diskussion om att det borde finnas flera platser i
staden där alla är välkomna. Som en flitig galleribesökare tänkte Maimu: ”Hej, sådana platser
finns redan! Konstgallerier!” berättar Timo Tähkänen.
Maimu uppmuntrar alla att gå med i utställningsrundturerna. Under Helsingforsdagen 12.6. kan
du delta i Maimus Konstmaraton, som under tre timmar besöker 11 gallerier. ” Samtidigt som du
upplever konst får du träning. Det är enkelt!” uppmanar Maimu!

Art Fair Suomi har även publicerat en köpguide för konst, som försöker ändra myten om att
köpa konst är besvärligt, omöjligt dyrt och endast för en speciell grupp människor. Priserna
varierar mycket och det finns många betalningsmetoder: ett konstverk kan till exempel
betalas som delbetalning, eller vara ett tidsbestämt lån.
”I motsats till vad många ofta tänker, kan köp av konst vara en mycket lugn och enkel sak. Det
går alltid att fråga om hjälp av personalen på ett galleri, och idag finns även konstbutiker på
nätet som gör det ännu enklare att hitta fynd. När du väljer ett verk, lönar det sig att lita på din
egen smak och intuition, då kan det inte gå fel” säger Henna Harri, verksamhetsledare för
Fotokonstnärernas förbund.
Köpguiden informerar inte bara om hur man köper konst i allmänhet, men även om särdrag i
olika konstformer.
”Ibland glömmer man, att även performance eller ljud- och videokonst går att köpa. Vi vill
uppmuntra till att utforska konstens många former, både med tanke på köp men även
annars”, uppmanar MUU rf:s verksamhetsledare Timo Soppela.
Art Fair Suomi är en gemensam satsning av 23 gallerier i Helsingfors och ett nät-galleri som
fysiskt är beläget i Tammerfors. I utställningarna och evenemanget deltar nästan 100
konstnärer och totalt finns cirka 80 olika evenemang och guidade rundturer.
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www.artfairsuomi.fi | Facebook | Instagram
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.
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, Third Space, tm-galleria, Valokuvagalleria Hippolyte & Hippolyte
Korjaamo, Vargas Print Studio, Videokanava Online Gallery
Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Jenni Pekkarinen
Festival coordinator
Art Fair Suomi
044 974 7449 | info@artfairsuomi.fi
Henna Harri
Verksamhetsledare
Fotokonstnärernas förbund

040 591 0770 | henna.harri@hippolyte.fi
Timo Soppela
Verksamhetsledare
Konstföreningen MUU rf
050 551 789 | director@muu.fi

