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KONSTRUNDAN 2020 ONNISTUI YLI ODOTUSTEN!
Viime viikonloppuna, la-su 12-13.9., Konstrundan järjestettiin kolmannentoista kerran Suomessa.
Lähes 300 taiteilijaa, käsityöläistä ja muotoilijaa avasivat ovensa yleisölle ja tarjosivat keskusteluja,
työnäytöksiä ja voimaannuttavia kokemuksia kävijöille. Lähes kaikki osallistujat ovat ilmoittaneet
kävijämääränsä ja voimme iloksemme todeta, että kävijöitä oli yli 15 200!
”Ottaen huomioon koronatilanteen ja lauantain huonon sään, on upeaa, että Konstrundan houkutteli
ihmiset liikkeelle!”, sanoo projektijohtaja Martina Lindberg. ”On mielenkiintoista havaita isoja eroja
kävijämäärissä eri osissa maata ja myös eri paikkakunnilla. Vaikuttaa, että vallitsevat olosuhteet ovat
jossain nostaneet kävijämääriä ja toisaalla taas laskeneet niitä.”
Tänä vuonna osallistujia oli etelän Hangosta pohjoisen Inariin ja lännen Eckeröstä idän
Lappeenrantaan. Kaikki osallistujat esitellään verkkosivuilla www.konstrundan.fi,ja sitä kautta heidät
on helppo tavoittaa myös Konstrundan-viikonlopun jälkeenkin ja sopia mahdollisesta tapaamisesta.
Konstrundan on monelle osallistujalle tärkeä ja he ovat kiitollisia kävijöille, jotka vierailuillaan tukevat
taidekenttää. Tärkeintä ei ole ostaminen, kiinnostus tekijään ja hänen työhönsä merkitsee jo paljon.
Koronasta johtuen noin kymmenen osallistujaa piti työhuoneensa suljettuna. Kaikki, jotka avasivat
ovensa huomioivat koronan valmisteluissaan. Jotkut pyysivät kävijöitä käyttämään kasvosuojaa ja
muutamat pitivät esittelynsä ulkona. Suurin vaikutus koronalla oli todennäköisesti tarjoiluun, jonka
moni oli jättänyt pois. ”Täten fokus oli enemmän henkilössä ja hänen työssään”, hymyilee Martina.
Olemme pyytäneet osallistujilta palautetta ja tulemme nyt syksyllä suunnittelemaan seuraavaa
Konstrundan-tapahtumaa sen pohjalta. Hakuaika siihen on 21.1-21.2.2021, ja silloin toivomme
saavamme paljon uusia hakemuksia.
Taiteen perjantai 11.9.2020
Tänä vuonna Taiteen perjantai toteutettiin uudella tavalla. Konstrundan tilasi
elokuvan, joka on suunnattu kaikille ala-asteikäisille lapsille. Elokuva on tehty
ruotsiksi ja tekstitetty suomeksi. Näin ruotsin kieli tulee esille hauskalla tavalla
suomenkielisissä kouluissa.
Elokuvassa taiteilija Camilla Forsén-Ström esittelee itsensä ja sen jälkeen hän antaa lapsille
pedagogisesti suunnitellun tehtävän, jonka he voivat tehdä koulussaan tai kotonaan. Tehtävän nimi on
Päivä kuninkaallisena ja se on laadittu kannustamaan luovuuteen ja luomisen iloon ja lähtökohtana on
ollut kierrätys ja materiaalit, joita lapset löytävät kotoaan.
Elokuvan avulla lapset voivat suorittaa tehtävän itse, mutta opettajien ja vanhempien on autettava
tarvittavien materiaalien keräämisessä. Ohjeet löytyvät sivuilta www.konstrundan.fi.
Tämän vuoden tehtävä julkistettiin Taiteen perjantaina 11.9.2020 Konstrundanin kotisivuilla ja
Facebookissa. Ensimmäiset tulokset ovat jo nähtävissä Instagramissa! Toivomme näkevämme paljon
kuninkaallisia tulevina viikkoina. Seuraa meitä Instagramissa
#konstensfredag #taiteenperjantai #konstrundan #konstrundan2020

Ota mielellään yhteyttä, jos haluat lisätietoja:
Projektijohtaja Martina Lindberg

044 977 0773 / konstrundan.aboland@gmail.com

Lindbergin lisäksi Konstrundanilla on viisi alueellista yhteyshenkilöä, jotka tuntevat alueensa ja
toimivat yhteyshenkilöinä kunkin alueen osallistujille. He ovat:
Leena Stolzmann, Itä-Suomi
Ida Taavitsainen, Helsinki ja pääkaupunkiseutu
Jani A Purhonen, Länsi-Suomi
Christa Friberg, Pohjanmaa
Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, Ahvenanmaa
Martina Lindberg, Turunmaa ja muu Suomi

leena.stolzmann@gmail.com
konstrundan.helsingfors@gmail.com
konstrundan.vastranyland@gmail.com
konstrundan.osterbotten@gmail.com
konstrundan.aland@gmail.com
konstrundan.aboland@gmail.com

www.konstrundan.fi
@konstrundan
#konstrundan
#konstrundan2020
#konstensfredag
#taiteenperjantai

Konstrundan-tapahuman järjestää Åbolands Hantverk rf.

Lämmin kiitos säätiöille, jotka tekivät tämän vuoden Konstrundanin mahdolliseksi:

Stiftelsen Emilie och
Rudolf Gesellius fond

Eugène, Elisabeth och
Birgit Nygréns stiftelse

WILLIAM THURINGS
STIFTELSE

