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Pressmeddelande 18.9.2020 

KONSTRUNDAN 2020 LYCKADES ÖVER FÖRVÄNTAN! 

Förra veckoslutet, lö-sö 12–13.9, ordnades den trettonde Konstrundan i Finland. Närmare 300 
konstnärer, konsthantverkare och formgivare öppnade sina dörrar för allmänheten och bjöd besökarna 
på samtal och diskussioner, arbetsuppvisningar och energigivande upplevelser. Nästan alla deltagare har 
lämnat in sina besökarsiffror och därmed kan vi konstatera att det totala besökarantalet uppgår till 
drygt 15 200!  
 
”Det är alldeles fantastiskt att Konstrundan lockat så många besökare i år”, säger projektledare Martina 
Lindberg, ”speciellt med tanke på coronaläget och lördagens dåliga väder. Samtidigt är det synnerligen 
intressant att konstatera hur stora skillnader det är i de olika regionerna och också inom regionerna på 
olika orter. Men på en del håll har omständigheterna lockat flera besökare och på andra håll färre.” 
 
I år hade Konstrundan deltagare från Hangö i syd till Enare i norr och från Eckerö i väst till Villmanstrand 
i öst. Alla deltagare finns presenterade på hemsidan www.konstrundan.fi och kan självfallet kontaktas 
för besök även utanför Konstrundanveckoslutet.  
 
Deltagarna uppskattar Konstrundan och de är tacksamma för alla besökare som genom att delta i 
Konstrundan stött det kreativa fältet. Det viktigaste är inte alltid att man köper något, redan bara visat 
intresse för konstnärernas arbete betyder mycket. 
 
P.g.a. coronan höll drygt 10 konstnärer sina ateljéer stängda. Alla som deltog vidtog olika försiktighets-
åtgärder under besöken. En del bad t.ex. alla besökare att använda ansiktsmask, några höll sin 
mottagning utomhus. Den största inverkan hade coronan nog på trakteringen, som många nu valde att 
lämna bort. ”Men därmed låg ju fokus mera på deltagarna och deras arbeten”, småler Martina. 
 
Vi har bett att få respons av deltagarna och ska nu under hösten ta med den i planeringen av kommande 
Konstrundor. Nästa ansökningstid är 21.1-21.2.2021, och då hoppas vi få in många nya ansökningar till 
Konstrundan 20201. 
 
Konstens fredag 11.9.2020 
Det förnyade konceptet för Konstens fredag resulterade i en film som är  
riktad till alla barn i lågstadieålder, såväl svenska som finska. På filmen  
berättar konstnären Camilla Forsén-Ström om sig själv och sitt arbete.  
Därefter ger hon barnen en pedagogiskt genomtänkt uppgift, som de kan  
utföra i skolan eller i hemmet. Årets uppgift heter Kunglig för en dag och  
den är uppbyggd så att den uppmuntrar till kreativitet och skaparglädje och den baserar sig på 
återvinning och material som barnen hittar i sitt hem.  
 
Med hjälp av filmen kan barnen utföra uppgiften själva, men lärare och föräldrar behöver hjälpa till med 
att samla ihop det material som behövs. Instruktioner finns på www.konstrundan.fi.  
 
Årets uppgift lanserades på Konstens fredag 11.9.2020 på Konstrundans hemsida och på Facebook. Nu 
har de första resultaten laddats upp, men vi hoppas få in många fler kungligheter de närmaste 
veckorna! Följ oss på Instagram!  
 
   #konstensfredag    #taiteenperjantai    #konstrundan    #konstrundan2020 

http://www.konstrundan.fi/
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Kontakta oss gärna för mera information: 
 
Projektledare Martina Lindberg nås på    044 977 0773    
        konstrundan.aboland@gmail.com 
 
Utöver Lindberg har Konstrundan fem regionkontakter, som känner till de olika regionerna och fungerar 
som kontaktpersoner till deltagarna i respektive regioner. De är:  
 
    Leena Stolzmann i Östra Nyland   leena.stolzmann@gmail.com 
    Ida Taavitsainen i Helsingfors med omnejd    konstrundan.helsingfors@gmail.com   
    Jani A Purhonen i Västra Nyland    konstrundan.vastranyland@gmail.com      
    Christa Friberg i Österbotten      konstrundan.osterbotten@gmail.com  
    Leila Cromwell-Morgan Lönnroth på Åland  konstrundan.aland@gmail.com 
    Martina Lindberg i Åboland och Övriga Finland konstrundan.aboland@gmail.com  
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 Åbolands Hantverk rf är arrangör för Konstrundan.  

 

Ett varmt tack till de stiftelser som möjliggjort årets Konstrunda: 

 

 
 

 Stiftelsen Emilie och          Eugène, Elisabeth och  WILLIAM THURINGS 

Rudolf Gesellius fond         Birgit Nygréns stiftelse          STIFTELSE 
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