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Ansökan för deltagare till årets 2019 Konstrunda har startat!
Konstrundan är Finlands mest omfattande öppna-ateljéer evenemang. Förra året var besökarantalet i
ateljéerna 17000 stycken, vilket var rekordantal för evenemangets över tioåriga historia. Evenemanget har
årligen lockat över 200 konstnärer, konsthantverkare och formgivare från olika delar av Finland.
Flest deltagare hittar man vid den tvåspråkiga kustregionen och på Åland. Under åren har evenemanget
även utvidgats mot öst och norr. Det nordligaste besöksmålet är i Enare och S:t Michel i öst.
Ansökstiden är 21.1–22.2.2019, www.konstrundan.fi.
Genomförandet av årets evenemang 2019 har börjat och ansökningsblanketten är öppnad på hemsidan.
Professionella konstnärer, hantverkare och formgivare kan söka till Konstrundan. I ansökningen bör man
bifoga bilder på sina senaste verk eller produkter samt sin CV. Konstrundans deltagare väljs av en jury,
vilken byts ut årligen. Juryn sammanställs av professionella inom branschen och medlemmarna kommer
från hela Finland. Juryn är hemlig och kommenterar inte sina val. Att delta i evenemanget är gratis.
Närmare information om evenemanget får man på Konstrundans förnyade hemsida konstrundan.fi.
Melinda Lönnberg / ErtruDesign ansvarar för hemsidans grafiska utseende. Som mål för den nya hemsidan
var lätt navigation och elegans. Under tolv år har det i evenemangets arkiv utformats ett signifikant
konstnärsregister på hemsidan. På gallerisidan kan man också titta igenom bilder som är tagna under åren.
Genom bilderna förmedlas evenemangets karaktär och den professionella nivån på deltagarna.
Årets Konstrundan illustration är gjord av Eero Lampinen. Lampinen är en uppskattad illustratör. Han har
tilldelats pris på bl.a. S:t Michels Kuvitustriennale och Grafias tävling Vuoden Huiput. Illustrationen för
Konstrundan avspeglar tydligt Lampinens stil, en medelväg mellan verklighet och fantasi.
Ett besök i en konstnärs eller hantverkares arbetsrum är också det en dörr till fantasivärlden. Även detta år
är vårt mål att skapa förhållanden till minnesvärda möten som är både givande för konstnärerna och
besökarna. Den mångkulturella Konstrundan-helgen äger rum 7-8 september 2019. Då ser vi om
Konstrundan lyckats locka med också nya deltagare. Nu är det tid att söka!
Mer info: Anna Ulff, regionkontakt för Västra Nyland: 050-3398943, konstrundan.vastranyland@gmail.com

