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            Pressmeddelande 10.8.2021 
 

Konstrundans stora nyhet: KONSTENS AFTON torsdag 19.8.2021  
 
I augusti ordnar Konstrundan för första gången en auktion som går under namnet Konstens afton. 
Vinsten från försäljningen doneras oavkortad till ett gott ändamål, i år till den kreativa och 
konstnärliga verksamheten vid Nya Barnsjukhuset i Helsingfors.  

 
De över hundra verken som säljs är alla skapade av intressanta samtidskonstnärer, som alla deltar i 
årets Konstrunda. Utgångspriset anges av konstnären och tillfaller denna om verket säljs. Från 
torsdagen den 12 augusti visas auktionskatalogen på www.helander.com och det är möjligt att ge 
förhandsbud på nätet. 
 
Torsdagen den 19 augusti börjar auktionen kl. 18.15 på www.helander.com. För att kunna delta i 
auktionen behöver man registrera sig på sidan. Anvisningar om budgivning, betalning och 
avhämtning av köpta verk finns på hemsidan. Att delta via nätet är enkelt och säkert – välkomna 
med! 
 
Auktionen genomförs som en online-auktion och den förrättas av auktionshuset Helander. 
Ursprungligen skulle auktionen också ordnas som ett fysiskt evenemang i Fiskars Bruk, men p.g.a. 
rådande läge är den inställd. 
 
- ”Det var en stor besvikelse att vi inte kunde ordna auktionen i Fiskars Bruk, men vi hoppas och tror 
att vi kan genomföra den delen nästa år”, säger projektledare Martina Lindberg. ”Vi är jätteglada och 
förväntansfulla inför årets online-auktion och hoppas på aktivt deltagande så att donationen blir 
kännbar”. 

 

Köp samtidskonst och stöd Nya Barnsjukhuset i Helsingfors 
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Bakgrund och samarbetsparter  
Initiativet till auktionen kom från konstnären Panu Ruotsalo. Panu är verksam i Billnäs bruk och har 
deltagit i Konstrundan flera år. Hösten 2019 hade Martina Lindberg precis tillträtt som projektledare 
för Konstrundan och i en diskussion frågade Panu varför Konstrundan inte ordnar en auktion för 
något gott ändamål.  
 
-  ”Ja, varför inte”, svarade Martina och så började auktionen planeras. 
Avsikten var att ordna auktionen redan i fjol, men pandemin satte käppar  
i hjulet för det. ”Jag hoppas att Konstrundans auktion kan bli ett årligt 
evenemang till förmån för något gott ändamål”. 
 
Konstens afton 2021 ordnas i samarbete med Auktionshuset Helander,  
Fiskars Bruk, ONOMA, KWUM, Restaurang Kuparipaja och Oy Karl Fazer Ab. 
 

Konstrundan är viktig för deltagarna 

Konstrundan är ett etablerat evenemang, som årligen har ordnats i Finland sedan 2008. Under 
Konstrundan öppnar professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare i hela landet sina 
ateljéer och verkstäder för allmänheten.  
 
Syftet med Konstrundan är att öka förståelsen för inhemsk samtidskonst, konsthantverk och 
formgivning. Konstrundan stöder deltagarna i deras yrkesutövande genom att erbjuda nya 
kundkontakter och nätverk. Det här känns särskilt angeläget i en tid där verksamheten begränsats av 
coronapandemin. 
 
I år går Konstrundan av stapeln under första veckoslutet i september. Då håller deltagarna sina 
ateljéer öppna kl. 11-17. I år har Konstrundan rekordmånga deltagare, totalt 490 personer. 
Deltagarna finns presenterade på vår hemsida www.konstrundan.fi  

 
 

För mera information: 
Projektledare Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com 
     
                    FB @konstrundan      
        IG #konstrundan 
 
                   www.konstrundan.fi 
 
 

          Åbolands hantverk rf / Taito Åboland är ansvarig arrangör för Konstrundan. 
 
 
 
 
 

 
 

Vi tackar 
 
 

 
 

 
                                  

 
 

https://www.konstrundan.fi/sv/ateljeer/

