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            Pressmeddelande 10.8.2021 
 

Konstrundanin suuri uutuus: TAITEEN ILTA torstaina 19.8.2021  
 
Elokuussa Konstrundan järjestää ensimmäistä kertaa huutokaupan nimellä Taiteen ilta. Koko 
myyntivoitto lahjoitetaan lyhentämättömänä Helsingin Uuden Lastensairaalan luovaan ja 
taiteelliseen toimintaan. 

 
Myytävänä on yli sata teosta, jotka ovat mielenkiintoisten nykytaiteilijoiden ja Konstrundan-
osallistujien luomia. Lähtöhinta on taiteilijan asettama ja jos teos myydään, lähtöhinta menee 
taiteilijalle. Torstaina 12. elokuuta julkaistaan huutokauppaluettelo osoitteessa  www.helander.com 
ja netissä voi jättää ennakkotarjouksia. 
 
Torstaina 19. elokuuta huutokauppa alkaa klo 18.15 osoitteessa www.helander.com. Jotta voi 
osallistua itse huutokauppaan tulee rekisteröityä. Ohjeet ostamisesta, maksusta ja teoksen 
noutamisesta löytyy kotisivuilla. Osallistuminen huutokauppaan on helppoa ja turvallista  
– tervetuloa mukaan! 
 
Huutokauppa toteutetaan verkkotapahtumana ja sen toimittaa huutokauppakamari Helander.  
Alun perin oli tarkoitus järjestää tilaisuus myös Fiskarsin Ruukissa, mutta koronatilanteesta johtuen 
tilaisuus on peruttu. 
 
- ”Pettymyksemme oli suuri, kun jouduimme perumaan tilaisuuden Fiskarsin Ruukissa, mutta 
toivomme, että voimme järjestää tilaisuuden siellä ensi vuonna”, sanoo projektijohtaja Martina 
Lindberg. ”Odotamme ilolla ja innolla vuoden verkkohuutokauppaa ja toivomme aktiivista 
osallistumista, jotta lahjoituksesta tulee tuntuva.”. 

 

Osta nykytaidetta ja tue Helsingin Uutta Lastensairaalaa 
 

 

 
Foto: Matti Snellman / HUS 
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Taustaa ja yhteistyötahot  
Aloite huutokauppaan tuli taiteilija Panu Ruotsalolta. Panu työskentelee Billnäsein Ruukissa ja on 
osallistunut Konstrundaniin useina vuosina. Syksyllä 2019 Martina Lindberg oli juuri aloittanut 
Konstrundanin projektijohtajana ja eräässä keskustelussa Panu kysyi, miksei Konstrundan järjestä 
huutokauppaa hyvää tarkoitusta varten. 
 
-  ”Miksipä ei”, vastasi Martina ja huutokaupan suunnittelu alkoi. Tarkoitus oli 
järjestää huutokauppa jo viime vuonna, mutta pandemia esti sen. ”Olisi 
hienoa, jos Konstrundanin huutokaupasta voisi tulla jokavuotinen tapahtuma 
jonkun hyvän asian tukemiseksi”. 
 
Taiteen illan 2021 yhteistyötahoina ovat Huutokauppakamari Helander, 
Fiskarsin Ruukki, Ravintola Kuparipaja, KWUM, ONOMA ja Oy Karl Fazer Ab. 
 
 

Konstrundan on tärkeä osallistujille 

Konstrundan on vakiintunut tapahtuma, joka on järjestetty Suomessa vuodesta 2008. Konstrundanin 
aikana taiteen, taidekäsityön ja muotoilun ammattilaiset koko maassa avaavat työhuoneidensa ovet 
yleisölle . 
 
Konstrundanin tavoitteena on lisätä ymmärrystä kotimaista nykytaidetta, taidekäsityötä ja muotoilua 
kohtaan. Konstrundan tukee osallistujien ammatin harjoittamista tarjoamalla uusia 
myyntitilaisuuksia, sekä verkoston, jota he voivat jatkossa hyödyntää. Tämän merkitys korostuu 
koronapandemian rajoittaman toiminnan aikakaudella. 
 
Konstrundan järjestetään tänä vuonna syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.-5.9.2021. Silloin 
osallistujien työhuoneet ovat avoinna klo 11-17. Tänä vuonna mukana on ennätysmäärä osallistujia, 
yhteensä 490 henkilöä. Kaikki osallistujat löytyvät kotisivuiltamme www.konstrundan.fi  

 

 

Lisää tietoa: 
Projektijohtaja Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com 
     
                     FB @konstrundan      
         IG #konstrundan 
  
                     www.konstrundan.fi 
 
 

                      Åbolands hantverk rf / Taito Åboland on Konstrundanin virallinen järjestäjä. 
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https://www.konstrundan.fi/fi/ateljeet/

