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KONSTRUNDAN 2020 lähtökuopissa!
Syyskuun toisena viikonloppuna, la-su 12-13.9, järjestetään Konstrundan kolmattatoista kertaa Suomessa.
Silloin lähes 300 taiteilijaa, käsityöläistä ja muotoilijaa avaa ovensa yleisölle. Tänä vuonna osallistujia on
etelän Hangosta pohjoisen Inariin ja lännen Eckeröstä idän Lappeenrantaan.
Kaikki osallistujat esitellään Konstrundan-lehdessä, joka julkaistaan nyt elokuun puolivälissä ja
verkkosivuilla www.konstrundan.fi.
”Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja nyt näyttää siltä, että voimme toteuttaa tämän vuoden
Konstrundanin suunnitellusti”, sanoo projektijohtaja Martina Lindberg. “Ilmoitamme mahdollisista
muutoksista verkkosivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Vaikka kokonaistavoitteena on tavoittaa
jopa 15 000 kävijää, määrä jakautuu lähes 200 kohteeseen koko viikonlopun aikana, joten kyse ei
ole suurista väkijoukoista. Kaikkia vierailijoita kehotetaan pitämään etäisyyttä toisiinsa ja
noudattamaan muita ajankohtaisia suosituksia vierailukohteissa.”
Tue kulttuuria - osta paikallista!
Konstrundanin päällimmäisenä tavoitteena on tuoda esiin luovan alan ihmisiä, jotka työnsä kautta
rikastuttavat elämäämme ja arkeamme niin monella eri tavalla. Lisäksi Konstrundan tarjoaa luonnollisia ja
arvokkaita tapaamisia yleisön kanssa, jolloin taiteilijat, käsityöläiset ja muotoilijat voivat kertoa työstään ja
keskustella siitä kiinnostuneiden kanssa.
Nämä tapaamiset merkitsevät paljon Konstrundanin osallistujille. Yhteiskunnan kuluvan vuoden haasteet
ovat koetelleet luovaa alaa kovalla kädellä. Siksi olisi toivottavaa, että tuemme myös paikallisia luovia
toimijoita ostamalla suomalaista taidetta ja käsityötä. Useita näyttelyitä ja messuja on peruttu, mikä on
merkinnyt suuria taloudellisia menetyksiä alan yrittäjille.
Osallistujien videoesittelyt
Varasuunnitelmana, jos fyysinen Konstrundan täytyisi perua, syntyi ajatus, että kaikki osallistujat tekisivät
itsestään lyhyen esittelyvideon, jonka jaamme verkkosivustollamme. Tähän mennessä noin kolmasosa
osallistujista on tarttunut tilaisuuteen ja toivomme, että vielä moni lähettää videonsa elokuun aikana.
Videopätkä luo käsityksen siitä, kenen luokse ollaan menossa vierailulle ja tällä tavoin voi myös “piipahtaa”
osallistujien luona, jotka sijaitsevat liian kaukana vierailtavaksi.
Arvonta
Kuten aikaisempinakin vuosina, meillä on myös tänä vuonna arvonta, jossa on upeat palkinnot muutamalta
Konstrundanin osallistujalta. Jokainen vierailija voi täyttää ilmaisen arpalipun kaikissa käyntikohteissa.
Tämän vuoden arpajaisvoitot esitellään Konstrundan-lehdessä ja Konstrundanin kotisivuilla.
Taiteen Perjantai 11.9.2020
Taiteen perjantai -konsepti on tänä vuonna uusittu. Viime vuosina ollaan
järjestetty muutamia työpajoja lapsille eri puolella Suomea. Nyt haluamme
tavoittaa mahdollisimman monta lasta ja olemme tilanneet elokuvan, jonka
toteuttaa Malakta Films Maalahdesta. Elokuva jaetaan kaikille Suomen
alakouluille, sekä ruotsin- että suomenkielisille, ja se on tehty ruotsiksi ja
tekstitetty suomeksi. Näin ruotsin kieli tulee esille hauskalla tavalla
suomenkielisissä kouluissa.

Videolla taiteilija Camilla Forsén-Ström kertoo ensin itsestään ja työstään
ja sen jälkeen hän antaa lapsille pedagogisesti suunnitellun tehtävän, jonka
he voivat tehdä koulussaan tai kotonaan.
”Tämän vuoden tehtävä on nimeltään Päivä kuninkaallisena ja se on
laadittu kannustamaan luovuuteen ja luomisen iloon. Sen
lähtökohtana on ollut kierrätys ja materiaalit, joita lapset löytävät
kotoaan”, sanoo Camilla Forsén-Ström. “Tehtävässä käytetään
tavallisia työvälineitä, joita löytyy koulusta ja kotoa.”
Videon avulla lapset voivat suorittaa tehtävän itse, mutta opettajien ja vanhempien on autettava
tarvittavien materiaalien keräämisessä. Ohjeita löytyy sivustolta www.konstrundan.fi.
Tämän vuoden tehtävä julkistetaan Taiteen perjantaina 11.9.2020 Konstrundanin verkkosivuilla ja
Facebookissa. Toivomme, että opettajat ja vanhemmat jakavat kuvia valmiista töistä 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-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

