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Lukijalle

”Samoille messuille kannattaa osallistua  

vähintään kolme kertaa.”

”Pyydä ihailemaasi kollegaa mentoriksi.”

”Muista, että taideteollisen taiteen markkinat  

ovat syntyjään kansainväliset.” 

Tässä ainutkertaisessa oppaassa kuusi suomalaista ja 

kansainvälistä vaikuttajaa jakaa vinkkinsä kestävälle 

kansainväliselle uralle. Kuulemme arvokkaita näkemyk-

siä siitä, kuinka aloitteleva tai uusille markkinoille 

tähtäävä taiteilija tai muotoilija voi saada jalkansa 

gallerian tai messujen oven väliin, ja kuinka taiteen ja 

muotoilun yhtä aikaa universaalin ja eriytyneen markki-

nan lainalaisuudet toimivat. Joukossa on ikiviisauksia, 

jotka konkarit ovat oppineet kokemuksen kautta, ja 

jotka ovat ajankohtaisia aina, vaikka koronapande-

mia muuttaakin alan verkkokauppojen ja tapahtumien 

toimintalogiikkaa pysyvästi. 

Julkaisu on osa Ornamon ja Suomen Benelux-instituutin, 

Saksan-instituutin ja Ranskan instituutin yhteistä Making 

the Market -hanketta, joka raivaa suomalaiselle taide-

käsityölle ja uniikille muotoilulle pysyvää sijaa Keski-

Euroopassa. 

Oppaan luvut rakentavat muistilistan, joka auttaa 

luovan työn tekijää navigoimaan kohti onnistunutta 

kansainvälistä uraa: ole itsevarma ja pitkäjänteinen, 

etsi sopiva mentori, tavoita avainhenkilöt, tuo teokset 

selkeästi esiin ja tunne konteksti. Oppaan lopuksi 

jaamme myös ammattilaisten poimintoja Euroopan ja 

Yhdysvaltain keskeisistä gallerioista, messuista ja  

tapahtumista. 

Inspiroivia lukuhetkiä! 

Ornamo, Suomen Benelux-instituutti, Suomen 

Saksan-instituutti ja Suomen Ranskan instituutti



Liv Vaisberg & Clélie Debehault,  
COLLECTIBLE -messun perustajat

”Muista, että ammattimainen  

viestintä on kaiken alku ja juuri.”
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Liv Vaisberg & Clélie Debehault,  
COLLECTIBLE
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Matkustamme paljon uusia suunnittelijoita etsiessämme. 

Ostamme myös läjittäin lehtiä ja selaamme Instagramia 

perinpohjin, joten meidän näkökulmastamme PR-työllä 

on paljonkin merkitystä. Jos siis budjetista voi varata 

siivun tiedotus- ja suhdetoimintaan, kannattaa siihen 

panostaa. On hyvä esimerkiksi kartoittaa nuoria freelan-

cereita, jotka uskovat työhösi ja pystyvät puhumaan 

puolestasi pitcheissä. Yritä järjestää omia näytte-

lyitä tai päästä mukaan ryhmänäyttelyyn. Palkkaa 

PR-ammattilainen promoamaan itseäsi. Jos et pysty 

maksamaan PR-palveluista, laadi itse lehdistötiedote 

ja jaa sitä toimittajille lyhyen, selkeän portfolion sekä 

pressikuvien kanssa, esittele työtäsi suoraan. Monet 

printti- ja verkkojulkaisut ottavat innolla vastaan uutta 

sisältöä sivuillensa. Kiinnitä tarkkaavaisuutta Instagram-

tiliisi, sillä sovelluksesta on tullut varteenotettava tiedon-

lähde meille kaikille. Arvioimme tilejä sen perusteella, 

miten ammattimaisilta ne näyttävät, sekä miten julkaisu-

ja editoidaan ja sisältöä ylläpidetään.          

Mikään ei voi korvata live-tapahtumaa, tämä on selvää. 

Muotoilua on erityisen haastavaa esitellä verkossa. 

Loimme COLLECTIBLEn avaimet käteen -ratkaisuksi 

ammattiostajille, sisustusarkkitehdeille ja keräilijöil-

le, jotta he voivat löytää, ymmärtää ja lopulta ostaa 

muotoilualan keräilytuotteita. Järjestämiemme kaltaiset 

messut ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja ja hyviä mahdol-

lisuuksia tehdä itseään tunnetuksi gallerioille ja toimit-

tajille. Tämän vuoksi olemme ottaneet hyvin poikkeuksel-

lisen käytännön esitellä muotoilustudioita ja itsenäisiä 

suunnittelijoita, joilla ei ole edustusta piensarjateoksiin 

ja kuratoituun valikoimaan keskittyvissä Bespoke- ja 

Curated-osastoissamme. On aina yhtä nautinnollista 

nähdä uusien yhteistöiden syntymistä messujen jälkeen.

Liv Vaisberg & Clélie Debehault,  
COLLECTIBLE
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Clélie Debehault on Pariisissa ja Brysselissä 

vaikuttava taide- ja muotoilukonsultti. Hänen 

työkokemuksensa kattaa sekä taiteen suora- että 

-jälleenmyynnin. Debehault on työskennellyt 

johtajana Galerie Vedovissa, Brysselissä, sekä 

osakkaana Galerie Templonissa Pariisissa, ja 

antaa nyt kansainvälistymisneuvontaa yrityksille 

luksusbrändeistä verkkoalustoihin ja gallerioihin, 

sekä arkkitehteihin ja muotoilijoihin.

Rotterdamissa vaikuttava, taiteellinen johtaja  

Liv Vaisberg tuo innovatiiviset ideansa ja vankan 

taidemessukokemuksensa COLLECTIBLE:en.  

Hän on perustanut sekä nousevaan brysseliläiseen 

taiteeseen keskittyvän POPPOSITIONS -messun, 

Brysselin ensimmäisen esittävään taiteeseen 

keskittyvän A Performance Affair -messun, 

että Independent Brussels -messun, joka on 

newyorkilaisen avant-garde messun Brysselin editio.

collectible.design

http://collectible.design
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Osallistu messuille ja muotoiluviikoille 

On tärkeää verkostoitua kansainvälisesti. COLLECTIBLE-messuille 

osallistuminen on siihen hyvä reitti, sillä olemme aidosti kansainväli-

nen alusta. Kannattaa selvittää, mitä apurahoja voit hakea omassa 

maassasi osallistuaksesi kansainvälisiin kohtaamisiin. Selvitä myös, 

voisitko esitellä töitäsi esimerkiksi Milanossa, Lontoossa ja New 

Yorkissa oman maasi muotoiluneuvoston tai vientiedustuston kautta. 

Etsi tietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Vieraile lähimaiden messuil-

la ja muotoiluviikoilla omatoimisesti, juttele ihmisten kanssa, kysy 

kysymyksiä, osoita kiinnostusta. 

Esittele itsesi lyhyesti ja ytimekkäästi 

Mitään ei tapahdu vain viemällä huonekaluja paikan päälle ja odotta-

malla jotain tapahtuvaksi. Näemme tällaista aivan liian usein. Ihmisille 

on juteltava, heitä on lähestyttävä ja oltava valmis hyvin tiiviisti kerto-

maan omasta työstään, sen tarkoitusperistä ja käytännöistä ilman 

turhan teknisiä selostuksia tai pidempää monologia. Ammattilaiset 

Liv Vaisbergin ja Clélie Debehaultin 
vinkit kansainväliselle uralle 

näkevät paljon, joukosta on erottauduttava. Muista pyytää yhteys-

tietoja ja lähettää viesti perään mielellään saman päivän aikana, 

etenkin, jos on mahdollisuus myydä tuotettasi. Lähetä seurantaviesti 

aina niin pian kuin mahdollista, vielä messujen aikana. Muutaman 

päivän viive voi olla jo liian pitkä. Jos suunnittelija ottaa osaa Curated 

Section -osastoon, meidän kauttamme saa myyntihenkilön avuksi ja 

silloin riittää, että tuo vain työnsä paikan päälle.    

Pysy sinnikkäänä

Kun pääset sisään imuun osallistumalla messuille näytteilleasettaja-

na, ole itsevarma ja pitkäjänteinen. Tullaksesi huomatuksi ja ollakse-

si osa ammattilaispiiriä on messuille osallistuttava vähintään kolme 

kertaa. Pyri säilyttämään sama sijainti seuraavilla messuilla. Muista 

myös näkyä Instagramissa ja muilla alustoilla, nykypäivänä internetin 

taika mahdollistaa huomatuksi tulemisen etänä myös uusille tekijöille. 

Muista, että ammattimainen viestintä on kaiken alku ja juuri.
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Hannakaisa Pekkala

“Ota suoraan yhteyttä ja kerro itsestäsi 

 sekä halustasi yhteistyöhön.“
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Hannakaisa Pekkala,  
UUMARKET
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“UUMARKET syntyi, kun aloimme yhdessä Milla 

Vaahteran kanssa pohtia, mitä alalla tarvittaisiin juuri 

nyt: uusia yhteisöllisiä ympäristöjä ja keinoja esittää 

sekä myydä taidetta ja designia.

 

Käynnissä on parhaillaan kansainvälinen maker- 

movement, jossa monet tekijät ovat ottaneet itselleen 

valmistajaroolin. Sen ytimessä on paitsi halu tehdä 

omin käsin, myös huolehtia, että valmistusproses-

si on vastuullinen alusta loppuun. On kuitenkin pitkä 

ja raskas tie yksittäiselle suunnittelijalle tehdä kaikki 

yksin: rakentaa brändi, rakentaa verkosto ja toimia 

suunnittelijana ja valmistajana. Ikään kuin toimia itse 

jokaisessa roolissa koko tuotanto-jakeluprosessissa. 

UU Marketin takana oli ajatus siitä, että kokoamal-

la suunnittelijat yhteen voimme luoda yhteisön, josta 

hyötyvät kaikki. Ja kun asiakas tuntee yhden nimen ja 

menee etsimään tämän teoksia, löytää hän samalla 

neljäkymmentä muuta suunnittelijaa.

 

Ihmiset haluavat koskettaa tuotteita, tuntea käsissään 

materiaalin ja aistia, että tuotteen valmistamiseen on 

kulunut aikaa. Vaikka mekin aloitimme vahvasti ajatuk-

sella verkkokaupasta ja online-presenssistä, olemme 

huomanneet, että taiteen myynti ja kokemuksellisuus 

kulkevat käsi kädessä. Ihmiset saattavat ensin nähdä 

tuotteen messuilla ja sitten ostaa sen verkosta. Siksi 

näkyminen ja läsnäolo molemmissa, sekä verkkokau-

poissa ja -gallerioissa että fyysisissä showroomeissa, 

on tärkeää.

Hannakaisa Pekkala,  
UUMARKET
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Hannakaisa Pekkala on muotoilija ja luova yrittäjä. Hän on 

UU Marketin toiminnanjohtaja ja perustajäsen. UU Market 

on verkkogalleria ja myyntialusta, joka tarjoaa uudenlaista 

edustuspalvelua suomalaisillle taiteilijoille ja suunnittelijoille. 

Pekkala uskoo, että arvokkaan taidekäsityön, perinteisen teolli-

suuden ja tieto-taidon elossa pitämiseksi Suomessa tarvitaan 

uusia tapoja toimia luovalla alalla.

 

Hannakaisan omaa suunnittelutyötä on palkittu ja esitelty 

kansainvälisesti. Hän on tuottanut näyttelyitä yhdessä mm. 

Suomen Pariisin instituutin ja Suomen käsityön museon kanssa. 

Lisäksi hän on osallistunut ja tuottanut näyttelyitä useille 

kansainvälisille designmessuille Kööpenhaminassa, Milanossa 

ja Tukholmassa. Hän jatkaa omaa luovaa työtään UU Marketin 

rinnalla. UU Marketin kautta hän nostaa ja vie uuden sukupol-

ven suomalaisia suunnittelijoita ja taiteilijoita maailmalle.

uumarket.fi

hannakaisapekkala.com

http://uumarket.fi
http://hannakaisapekkala.com
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yleensä studioympäristössä hvvin arvokkaasti, ikään kuin eksklu-

siivisena. Haastan taiteilijoita ja muotoilijoita kokeilemaan erilai-

sia tyylejä ja etsimään etsimään itselleen parasta tapaa esittää 

teoksiaan. 

Etsi sopiva mentori

Toivoisin, että Suomessa vaalittaisiin mentorointikulttuuria – sitä 

kautta saa ajankohtaista tietoa niiltä, jotka toimivat ammatissa. 

Mentorointi on aina kahdensuuntainen prosessi ja myös mentori 

oppii nuorilta tekijöiltä. Katso laajasti, onko kentällä sellaisia toimi-

joita, joita ihailet. Kysy, miten he ovat onnistuneet siinä mitä ovat 

tehneet. Voit saada paitsi uutta perspektiiviä, myös uusia ystäviä!

Hannakaisa Pekkalan vinkit 
kansainväliseen uraan

Ota suora yhteys

Tee lista alustoista ja tapahtumista, joihin haluat taidettasi esille.  

Ota suoraan yhteyttä, ja kerro itsestäsi sekä halustasi yhteistyöhön.  

Jos sinulla ei ole vielä valmiita teoksia, esitä tuoteideasi tai prototyyp-

pejä. Myös meihin UU Marketissa voi olla yhteydessä rohkeasti.  

Vaikka meillä ei ole tällä hetkellä juuri aikaa tehdä tuotekehitystä 

yhdessä suunnittelijoiden kanssa, haluamme koota yhteen monipuoli-

sen valikoiman sekä kokeneita että aloittelevia tekijöitä.

Suunnittele sisällöt tarkasti

Työn laadukas dokumentointi on ratkaisevaa. Pohdi ja suunnittele 

alusta saakka, miten työtä esitetään. Missä haluat näkyä? Millainen 

sisältö kyseisessä kanavassa toimii? Kuvat rakentavat tuotteen tai 

teoksen tarinaa ja niiden avulla voit kasvattaa sitä haluamaasi 

suuntaan. Esimerkiksi lasi – se reagoi vahvasti valoon. Lasia kuvataan 
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“Taiteen ostamisen uusi  

aika on tulossa.”

Kari Korkman
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Kari Korkman,
Helsinki Design Week
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Sellaista vaihtoehtoa kuin kotimainen ura ei ole. Taide 

tai muotoilu eivät rajoitu minkään yksittäisen maan 

sisälle, vaan ne ovat universaaleja. Työt voivat herättää 

vastakaikua missä päin maailmaa tahansa, ja margi-

naalisilla taidealoilla kansainvälisyys on välttämätön-

tä. Tämä ei ole mikään uusi asia: jo 1900-luvun alusta 

saakka olemme olleet mukana kansainvälisillä taideteol-

lisen taiteen markkinoilla.

 

Käynnissä on murros, jossa me kuluttajat siirrymme 

kauemmas kestämättömästä massatuotannosta kohti 

sitä, että erottautuminen tapahtuu nimenomaan yksilöl-

lisen ja viisaamman, arvoja ilmentävän kulutuksen 

kautta. Ja kun vallitsevissa oloissa vietämme enemmän 

aikaa kotona, kaipaamme lisää esteettisiä kokemuk-

sia myös kotioloihin. Taiteen ostamisen uusi aika on 

tulossa, kun kulutuksesta tulee vahvemmin symbolista. 

Yhä useampi kuluttaja tulee, jos ei ryhtymään keräili-

jäksi, niin ainakin ilmaisemaan arvojaan taiteen ja sen 

ostamisen kautta.

 

Nuoren muotoilijan tai uuden markkinoille tulleen tekijän 

uran ensiaskeliin vaikuttaa paljon se, millaiseen viite-

kehykseen hän asettuu. Suomalaisen taidekäsityön ja 

muotoilun keskeiset vahvuudet ovat hyvä tunnettuus 

ja maine sekä pitkät perinteet. Yksilökohtaisempia  

vahvuuksia ovat tekninen osaaminen, koulutus ja laatu. 

Samalla tavalla kuin suomalaisessa taideteollisuudes-

sa on yhdistynyt yli sadan vuoden ajan korkeakult-

tuuri ja teollisuus toisiaan tukien, tulee meidän pystyä 

tukemaan ja tuomaan esiin näitä vahvuuksiamme 

entisestään oikea-aikaisella, kohdennetulla viestinnällä 

ja kasvavalla kansainvälisellä yhteistyöllä.

Kari Korkman,
Helsinki Design Week
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Kari Korkman, KTM., on Luovi Productions 

Oy:n toimitusjohtaja, Helsinki Design Weekin 

sekä Fiskars Village Art & Design Biennalen 

perustaja ja johtaja sekä yksi World Design 

Weeks -verkoston perustajista. Hän on 

1990-luvun alusta alkaen ollut mukana lukui-

sissa tuotekehitys- ja lanseerausprojekteissa 

ja kuratoinut useita muotoilunäyttelyitä ja 

-tapahtumia Suomessa ja kansainvälisesti. 

Korkman on saanut paljon tunnustusta saavu-

tuksistaan suomalaisen muotoilun edistämi-

sen (mm. Estlander-mitali ja Ornamo Pallo) 

ja kaupunkikulttuurin aktivoimisen hyväksi. 

Vuonna 2019 hänet nimitettiin Aalto-yliopiston 

kunniatohtoriksi. 

helsinkidesignweek.com

http://helsinkidesignweek.com
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Kari Korkmanin vinkit  
kansainväliseen uraan

Ole strateginen

Kun muotoilija tai taiteilija toimii yrittäjänä ja haluaa edistää tuottei-

densa tai teostensa myyntiä, tulee viestinnän, PR:n ja Instagram-tilien 

tavoitteena olla asiakkaiden löytäminen ja kaupan päättäminen. Jos 

asettaa tavoitteeksi sen, että haluaa herättää mielenkiintoa ja saada 

taiteen keräilijöitä ja kuluttajia kiinnostumaan myynti- tai ostomieles-

sä, täytyy se rakentaa sisälle viestiin. Ei päälleliimattuna tai agressiivi-

sesti, mutta selkeästi. Jos viestinnässä ei ole strategiaa, taktiikkaa tai 

suunnitelmaa, ei kanavien todellista potentiaalia oteta käyttöön. Paras 

strategia on olla erilainen. Se, että yrität jollain tavalla erottua, oli se 

sitten töiden tai viestinnän avulla, on ratkaisevan tärkeää tässä infor-

maatiotulvassa.

Pidä huolta olemassa olevista suhteista 

Olemassa olevat asiakassuhteet ovat ylivoimaisesti tärkein rekisteri. Se 

saattaa unohtua tässä ajassa, jossa fokus on liian usein uusien markki-

noiden ja seuraajien tavoittamisessa. On paljon helpompaa saada 

viestejä läpi ja myydä nykyisille asiakkaille kuin tavoittaa uusia asiak-

kaiksi. Täytyy pitää huoltaa niistä, jotka ovat jo uskollisia.

Tavoita avainhenkilöt

Taideteollisen taiteen markkina perustuu pitkälti suosituksiin. 

Kuraattorit ja mielipidevaikuttajat osoittavat esimerkillään omille 

seuraajilleen, keitä kannattaa seurata. Näiden henkilöiden kartoitta-

minen tai tavoittaminen voi parhaimmillaan johtaa siihen, että verkos-

tot aukenevat kerralla isosti. Taiteen niche-yleisöt löytävät toisensa 

helpommin nykyään pirstaloituneiden ryhmien ja verkostojen kautta. 

Marginaalisten ryhmien ja medioiden vahvuus on se, että niissä yleisö 

on useimmiten sitoutunutta. Eihän esimerkiksi keraamikon tarvitse 

tavoitella mahdollisimman isoa yleisöä – riittää kun hän löytää juuri 

tietyt oikeat henkilöt asiakkaakseen.
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“Kaikkea ei tarvitse osata 

tehdä itse.”

Katja Hagelstam
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Katja Hagelstam,
LOKAL
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Näyttelytyössä ja taiteen kaupassa on ehdottoman 

tärkeää, että teoksista löytyy korkeatasoiset valokuvat. 

Kuraattorina ja valokuvaajana kiinnitän kuviin luonnol-

lisesti erityistä huomiota. Hyvä valokuva ei tietenkään 

tarkoita vain teknisesti korkeaa suoritusta, vaan se tuo 

teokseen uusia kerroksia: välittää tunteen, tarinan tai 

paikan tunnun.

Työni Lokal Helsingissä on kestävän muotoilun ja uniikin 

taidekäsityön kuratointia näyttelyihin ja verkkoon. 

Instagram on tärkeä työkalu, vaikka alustassa on 

omat puutteensa. Saamme paljon yhteydenottoja 

tekijöiltä, jotka haluavat päästä mukaan näyttelyyn 

tai verkkokauppaan. Paras yhteydenotto on suora ja 

selkeä. Hyvät kuvat, lyhyt intro tai CV, muuta ei tarvita. 

Portfoliomateriaalin täytyy olla kunnossa, jos haluaa 

erottautua ja jäädä mieleen tässä informaatiotulvassa.

Lokal Helsingin siirtyminen osaksi Glasshouse Helsinkiä 

on mahdollistanut valikoimamme laajentamisen. 

Teemme tavallaan samaa kuin ennen, mutta isommin 

ja tuomme esiin entistä enemmän uusia ja ennestään 

tuntemattomia tekijöitä. Erityisesti kansainväliset asiak-

kaamme rakastavat, kun he kuulevat anekdootteja ja 

tarinoita teoksista ja tuotteista. Nautin näkiessäni lähi- 

etäisyydeltä, kuinka kädentaitojen ja perinteen arvos-

tus kasvaa, ja kuinka nuoret taiteilijat ja muotoilijat 

uskaltavat tehdä työtä itsevarmasti ja uteliaasti, liikaa 

trendejä seuraamatta.

Katja Hagelstam,
LOKAL
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Katja Hagelstam, kuraattori ja Lokalin perustaja, 

elää ja hengittää suomalaista taidetta ja muotoilua. 

Hagelstam nauttii saadessaan tuoda ihmisiä yhteen, 

nähdessään uusia kykyjä ja luodessaan alustan 

luovalle yhteisölle, samalla kun hän edistää kestäviä, 

eettisiä ja ekologisia arvoja taide- ja muotoilualoilla. 

Yli 30 vuoden kokemus interiöörien, arkkitehtuurin 

ja muotoilun valokuvaajana on kehittänyt Katjalle 

tarkan silmän laadulle, yksityiskohdille ja ajattomalle 

estetiikalle. Avattuaan Lokalin vuonna 2021, Katja 

on kuratoinut yli 60 näyttelyä lukuisissa galleriossa 

Suomessa ja ulkomailla.

lokalhelsinki.com

http://lokalhelsinki.com
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Katja Hagelstamin vinkit 
kansainväliseen uraan

Hyödynnä näkemystä ympärilläsi

Kaikkea ei tarvitse osata tehdä itse. Älä jää yksin, vaan uskalla pyytää 

apua, kun sitä tarvitset. Jos esimerkiksi viestinnän tekeminen ei ole 

sinun osaamisaluettasi, pyydä sparrausta kollegalta tai ystävältä.  

Jos taas teet yhteistyötä galleristin kanssa, hyödynnä tämän osaami-

nen ja suunnittele mahdollisuuksien mukaan viestintää yhdessä.

Tuo teokset selkeästi esiin

Huomaan työssäni, kuinka moni taiteilija on siirtynyt käyttämään 

pelkkää Instagramia töidensä esittelyssä, vaikka verkkosivut ovat 

edelleen varsin käyttökelpoinen alusta. Sivun ei tarvitse olla raskas tai 

monimutkainen, vaikka kolme hyvää kuvaa ja selkeästi esillä olevat 

yhteystiedot helpottavat jo paljon. Myös kaikki teostiedot, tekniikka ja 

prosessin kuvaus ovat tärkeää tietoa kun suunnitellaan uusia näytte-

lykokonaisuuksia. Jos käytät Instagramia ja sinulla on tapana postata 

paljon kissakuvia teosten sekaan, voi olla viisasta luoda kaksi eri  

profiilia, joista toista käytät vain ammatillisiin tarkoituksiin.

Etsi yhteisö

Yksin puurtaminen voi tuntua raskaalta – sen me kaikki olemme 

huomanneet näinä poikkeusaikoina. Me tarvitsemme arjen jakamista ja 

peilipinnan ajatuksillemme. Erityisesti aloittelevan tekijän on helpom-

pi löytää hyviä tekemisen tapoja ja uusia yleisöjä yhdessä muiden 

kanssa. Yritä päästä mukaan taiteilijakollektiiviin, -yhteisöön tai vaikka 

yhteisölliseen työhuoneeseen. Hyvässä porukassa voi säästää kuluis-

sa, oppia muilta ja luoda elinikäisiä ystävyyssuhteita.
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“Kansainväliset tapahtumat ovat elintärkeitä 

verkoston kasvattamisessa, mutta eivät  

suinkaan ainoita mahdollisuuksia..”

Martta Louekari
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Martta Louekari
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Mieti ensin, mikä on se viesti, jonka haluat saada läpi. 

Tänä päivänä kansainvälisten yleisöjen tavoittaminen ei 

välttämättä vaadi isoja resursseja, vaan kirkastamista, 

selkeyttämistä ja kohderyhmien rajaamista.

 

JUNISSA työmme kohdistuu usein luovien alojen tekijöi-

den brändin kehittämiseen tai isojen yritysten brändää-

miseen muodin tai muotoilun avulla. Muotoilemme 

yleensä myös itse sisältöä sellaiseksi, että se saavut-

taa huomiota. Ymmärrän hyvin, että tässä ajassa kaikki 

eivät halua olla esillä ja rakentaa brändiä henkilö edellä, 

mutta varsinkin alussa spokesperson voi auttaa paljon.

Koska elämme isoa murrosta monella eri alalla, on 

pienten ja uusien yrityksen helppoa kiriä niissä asiois-

sa jotka ovat nousemassa merkittäviksi – vastuullisuus, 

unisex, hyvät ja kestävät arvot, yhteisön rakentaminen 

jne. Yksittäiset tekijät ja heidän tarinansa, ja se että 

tuote on tehty vastuullisesti, voi nousta paljon kiinnos-

tavammaksi kuin isot yritykset koneistoineen. Samalla 

iso yritys voi brändäytyä uskottavammaksi ja kiinnosta-

vammaksi luovien alojen tai muotoilun alojen tekijöiden 

kanssa tehtyjen yhteistöiden kautta.

Kansainvälisessä ympäristössä toimiessa suhteet ovat 

kultaa. Kansainväliset tapahtumat ovat elintärkeitä 

verkoston kasvattamisessa, mutta eivät suinkaan ainoi-

ta mahdollisuuksia. Tärkeintä on olla itse aktiivisesti 

yhteydessä. Jos mielessäsi on joku, joka liittyy tekemiseesi 

ja jota voisi kiinnostaa työsi, avaa keskustelu ja laita viesti. 

Et ikinä voi tietää, mihin yhteydenotto voi johtaa.

Martta Louekari
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Martta Louekari on erikoistunut viestintään 

ja PR:ään muodin, muotoilun ja arkkitehtuurin 

kentillä. Hän on rakentanut laajan kansain-

välisen verkoston vaikutusvaltaisia yhteistyö-

kumppaneita. Louekarilla on yli 10 vuoden 

kokemus kansainvälisistä projekteista, 

erityisesti Kiinassa ja Hong Kongissa. Louekari 

sai Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon 

vuonna 2008. Vuosina 2010-2012 hän 

työskenteli World Design Capital Helsinki 

2012 -projektissa ja vastasi arkkitehtuuriin ja 

muotiin liittyvistä hankkeista.

juni.fi

http://juni.fi
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Tunne konteksti

On tärkeää ymmärtää, miten oma työ sijoittuu suhteessa globaaliin 

taiteen ja muotoilun kontekstiin. Työn haluttavuutta kasvattaa se, että 

osaat yhdistää sen laajemmin niihin asioihin, joita maailmassa tapahtuu – 

jos siis haluat myydä tuotteitasi tai taidettasi ulkomailla. Jatkuva lentämi-

nen ei tietenkään ole kestävää tai järkevää, mutta täytyy saada perspek-

tiiviä ja tuntea sen markkinan erityispiirteet, jolla haluaa tuotteitaan tai 

teoksiaan myytävän. Uskon, että tulevaisuudessa jatkuvan liikkumisen 

sijaan vietämme pidempiä aikoja yksittäisissä paikoissa, siihen ympäris-

töön oikeasti paneutuen ja ajan kanssa verkostoituen. Paikallistuntemus 

on ihan äärimmäisen tärkeää ja luo jatkuvuutta toiminnalle.

Katso myös lähelle

Suomen markkina on pieni, mutta sitä ei pidä väheksyä. On paljon nuoria 

suunnittelijoita, jotka ajattelevat, että he lähtevät suoraan ulkomaille, 

jolloin heiltä saattaa mennä ohi paljon mahdollisuuksia lähellä. Suomessa 

tekijöitä on vähemmän ja sinun on todennäköisesti helpompi saavuttaa 

tunnettuutta aluksi. Kun teoksesi, tuotteesi tai tarinasi tunnetaan täällä, 

on aina helpompi lähteä laajentamaan isommille markkinoille.

Martta Louekarin vinkit kansainväliseen uraan

Määritä core-yleisö

Kun olet aloitteleva tekijä, eivätkä resurssit ole suuret, mieti erityisen 

tarkkaan, mikä on se core-joukko, jonka haluat tavoittaa. Tarkasti 

rajatulle ryhmälle viestejä on helpompi saada läpi. Mieti, onko tälle 

valitsemallesi kohderyhmälle esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 

ryhmiä, joissa viestiä voisi saada eteenpäin, tai onko joku vaikutta-

ja, joka edustaa tätä ryhmää? Puskaradiolla ja yhteisöllä on valtava 

merkitys. Taiteen ja muotoilun ostaminen perustuu paljon suosituksiin, 

ja siksi avainhenkilöiden tavoittaminen on keskeistä.

Kirkasta brändi

Instagram on rakennettu visuaalisuudelle ja se, miten hyvin pystyt 

tuottamaan visuaalista sisältöä on ratkaisevaa. Mutta aivan yhtä 

tärkeää on myös se, että tuote ja sen tarina ovat helpot ymmär-

tää. Muotoilijat innostuvat usein helposti, ja yksinkertainen ajatus 

saattaa helposti rönsyillä ja laajeta, kun kaikki ideat halutaan toteut-

taa samaan aikaan. Etenkin aloittelevan tekijän on hyvä muistaa, 

että ihmisille pitää takoa yhtäkin ideaa todella kauan, ennen kuin he 

ymmärtävät mikä se on.
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Keskeisiä tapahtumia

UNIIKKI DESIGN & TAIDEKÄSITYÖ: 

Art Basel, Basel, Sveitsi
artbasel.com/basel

ART Paris, Pariisi, Ranska
artparis.com
 
Biennale Interieur,  
Kortrijk, Belgia
interieur.be

Berlin Design Week,  
Berliini, Saksa
berlindesignweek.com
 
Chart Art Fair,  
Kööpenhamina, Tanska
chartartfair.com

Collectible, Bryssel, Belgia
collectible.design

Cologne Fine Art and Design, 
Köln, Saksa
colognefineart.com
 
Design March Reykjavik, 
Reykjavik, Islanti
designmarch.is
 

Dutch Design Week, 
Eindhoven, Hollanti
ddw.nl

Heimtextil, Frankfurt, Saksa
heimtextil.messefrankfurt.com/
frankfurt

La Biennale di Venezia, 
Venetsia, Italia
www.labiennale.org

London Design Festival, 
Lontoo, UK
londondesignfestival.com

Maison&Objet,  
Pariisi, Ranska
maison-objet.com

Nomad Circle,  
Useita paikkoja
nomad-circle.com

PAD London, Lontoo, UK
padesignart.com/london

PAD Paris, Pariisi, Ranska
padesignart.com/paris

Paris Design Week,  
Pariisi, Ranska
maison-objet.com/en/paris-de-
sign-week 

Révélations - Biennale 
Internationale Métiers d’Art 
et Création, Pariisi, Ranska
revelations-grandpalais.com
 
Romanian Design Week, 
Bukarest, Romania
romaniandesignweek.ro

Salone del Mobile,  
Milano, Italia
salonemilano.it

Stockholm Design Week, 
Tukholma, Ruotsi
stockholmdesignweek.com

Triennale di Milano,  
Milano, Italia
triennale.org
 
Tallinn Design Festival, 
Tallinna, Viro
disainioo.ee

Skopje Design Week,  
Skopje, Makedonia
ministryofpleasure.net

Vienna Design Week,  
Wien, Itävalta
viennadesignweek.at
 
Zlín Design Week,  
Zlín, Tšekin tasavalta
zlindesignweek.com

EUROOPPA

Messuille osallistuminen on usein työläs ja kallis 

projekti. Galleristin löytyminen voi taata menes-

tyksen koko uran ajaksi, mutta oikean henkilön 

löytäminen on hidasta.

Kokosimme avuksi ammattilaisten nostot alan 

keskeisistä tapahtumista ja toimijoista sekä 

Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tiedot on kerät-

ty kyselyllä, joka suunnattiin Making the Market 

-hankkeen näyttelyihin ja tapahtumiin osallistu-

neille taiteilijoille ja muotoilijoille. Lisäksi tietoja 

pyydettiin Suomen kulttuuri-insitutuuteilta ja 

Ornamon jäsenistöltä. Kysely toteutettiin 2020.

http://artbasel.com/basel
http://www.artparis.com
http://interieur.be
http://berlindesignweek.com
http://chartartfair.com
http://collectible.design
http://www.colognefineart.com
http://designmarch.is
http://ddw.nl
http://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt
http://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt
http://www.labiennale.org
http://www.londondesignfestival.com
http://maison-objet.com
http://nomad-circle.com
http://padesignart.com/london
http://padesignart.com/paris
http://maison-objet.com/en/paris-design-week 
http://maison-objet.com/en/paris-design-week 
http://revelations-grandpalais.com
http://romaniandesignweek.ro
http://salonemilano.it
http://stockholmdesignweek.com
http://triennale.org
http://disainioo.ee
http://ministryofpleasure.net
http://viennadesignweek.at
http://zlindesignweek.com
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Keskeisiä tapahtumia

UNIIKKI DESIGN & TAIDEKÄSITYÖ: 

Art Basel,  
Miami Beach Florida, Hong Kong
artbasel.com

Art Miami, Miami, USA
artmiami.com 

Chicago Design Week, 
Chicago, USA
chicagodesignweek.com 

Collective Design Fair, 
New York, USA
collectivedesignfair.com

DesignMiami, Miami, USA
shop.designmiami.com

Mad Museum LOOT, New York, USA
madmuseum.org/loot/about-loot-0 

New York Textile Month, 
New York, USA
textilemonth.nyc 

NYCxDESIGN, New York, USA
nycxdesign.com

Salon Art + Design, 
New York, USA 
thesalonny.com 

San Francisco Design Week, 
San Francisco, USA
sfdesignweek.org

WantedDesign, 
Manhattan and Brooklyn, 
New York, USA  
wanteddesignnyc.com 

Arctic Design Week, Rovaniemi
arcticdesignweek.fi

Design Market, DesignOnTamere
designontampere.com

Fiskars Village Art & Design 
Biennale, Fiskari
fiskarsvillage.fi

Habitare, Helsinki
habitare.messukeskus.com

Helsinki Design Week, Helsinki
helsinkidesignweek.com

Kankaiden yö
facebook.com/KankaidenYo

NYTdesign, Tampere,
nytdesign.fi

OMMEL, Espoo
ommel.fi/en/ommel-festival

Ornamon Design Joulu
finnishdesigners.fi

Ornamon teosmyynti
ornamo.fi

Suomen Kädentaidot -messut, 
Tampere
kadentaidot.fi

The Night of the Fabrics
facebook.com/
groups/607269919803142

UNIIKKI DESIGN & TAIDEKÄSITYÖ: 

YHDYSVALLAT SUOMI

Vinkki:

Tarkista myös messujen  

gallerialistaukset ja 

Taideyhdistysten

myyntitapahtumat!

http://artbasel.com
http://artmiami.com 
http://chicagodesignweek.com
http://collectivedesignfair.com
http://shop.designmiami.com
http://madmuseum.org/loot/about-loot-0 
http://textilemonth.nyc
http://nycxdesign.com
http://thesalonny.com 
http://sfdesignweek.org
http://wanteddesignnyc.com
http://arcticdesignweek.fi 
http://designontampere.com
http://fiskarsvillage.fi
http://habitare.messukeskus.com
http://www.helsinkidesignweek.com
http://www.facebook.com/KankaidenYo
http://nytdesign.fi
http://ommel.fi/en/ommel-festival
http://finnishdesigners.fi
http://www.ornamo.fi
http://www.kadentaidot.fi
http://facebook.com/groups/607269919803142
http://facebook.com/groups/607269919803142


Keskeisiä gallerioita ja museoita 

Adrian Sassoon, Lontoo, UK
adriansassoon.com

Ammann Gallery, Köln, Saksa
ammann-gallery.com
 
Atelier Ecru, Bryssel, Belgia
facebook.com/weareatelierecru

Camp Design Gallery, 
Milano, Italia
campdesigngallery.com

Carpenters Workshop 
Gallery, Lontoo, Pariisi
carpentersworkshopgallery.
com 
 
Carwan Gallery, 
Ateena, Kreikka
carwangallery.com

Design Museum Brussels, 
Bryssel, Belgia
designmuseum.brussels

Etage Projects, 
Kööpenhamina, Tanska
etageprojects.com

Everyday Gallery, 
Antwerpen, Belgia
everydaygallery.art

Fondation d’entreprise 
Martell, Cognac, Ranska
facebook.com/fondationmartell

Fracas Gallery, 
Brysseli, Belgia
fracas-online.com

Functional Art Gallery, 
Berliini, Saksa
functionalart.biz 

Galerie Dutko, Pariisi, Ranska
www.dutko.com

Galerie kreo, Lontoo, Pariisi
galeriekreo.com

Galerie Maria Lund, 
Pariisi, Ranksa
marialund.com

Galerie Negropontes, 
Pariisi, Ranska
negropontes-galerie.com
 

Galerie NeC, Pariisi, Ranska
facebook.com/Galerie-
NeC-94712592386
 
Galerie Collection, 
Pariisi, Ranska
facebook.com/galeriecollection
Galerie burster, Berliini, Saksa
galerieburster.com

Gallerie BSL, Pariisi, Ranska
galeriebsl.com

Gallerie Format, Oslo, Norja
format.no

Gallerie Philia, Geneve, Sveitsi
galerie-philia.com
 
Gallery Fumi, London, UK
galleryfumi.com
 
MAD Paris - Le Musée des 
Arts Décoratifs, Pariisi, Ranska
madparis.fr 
 
Maria Wettergren, 
Pariisi, Ranska
mariawettergren.com

Mima Museum, Brysseli, Belgia
mimamuseum.eu

Nationaal Glasmuseum, 
Leerdam, Hollanti
nationaalglasmuseum.nl

Nilufar, Milano, Italia
nilufar.com

Object Rotterdam, 
Rotterdam, Hollanti
facebook.com/
ObjectRotterdam

Officine Saffi, Milano, Italia
officinesaffi.com

Pierre Marie Giraud, 
Brysseli, Belgia
m.pierremariegiraud.com

Side Gallery and Casavells, 
Madrid, Espanja
side-gallery.com
 
SEEDS, London, UK
seedslondon.com
 

Sirin, Kööpenhamina, Tanska
sirincph.com
 
Spazio Nobile, Bryssel, Belgia
spazionobile.com/projects/
gallery

Valerie Traan Gallery, 
Antwerp, Belgia
valerietraan.be

Vessel gallery, London, UK
vesselgallery.com

V&A Dundee, Dundee, UK
vam.ac.uk/dundee 

Victoria and Albert Museum, 
Lontoo, UK
vam.ac.uk

Victor Hunt, Bryssel, Belgia
victor-hunt.com/

Ateljer Jespers, 
Bryssel, Belgia
atelierjespers.com

UNIIKKI DESIGN & TAIDEKÄSITYÖ: 

EUROOPPA

http://adriansassoon.com
http://ammann-gallery.com
http://facebook.com/weareatelierecru
http://campdesigngallery.com
http://carpentersworkshopgallery.com 
http://carpentersworkshopgallery.com 
http://carwangallery.com
http://designmuseum.brussels
http://etageprojects.com
http://everydaygallery.art
http://facebook.com/fondationmartell
http://fracas-online.com
http://functionalart.biz
http://www.dutko.com
http://galeriekreo.com
http://marialund.com 
http://negropontes-galerie.com
http://facebook.com/Galerie-NeC-94712592386
http://facebook.com/Galerie-NeC-94712592386
http://facebook.com/galeriecollection
http://www.galerieburster.com
http://www.galeriebsl.com
http://www.format.no
http://www.galerie-philia.com
http://www.galleryfumi.com
http://madparis.fr 
http://mariawettergren.com
http://mimamuseum.eu
http://nationaalglasmuseum.nl
http://nilufar.com
http://facebook.com/ObjectRotterdam
http://facebook.com/ObjectRotterdam
http://officinesaffi.com
http://m.pierremariegiraud.com
http://side-gallery.com
http://seedslondon.com
http://sirincph.com
http://spazionobile.com/projects/gallery
http://spazionobile.com/projects/gallery
http://Antwerpen, Belgia valerietraan.be
http://Antwerpen, Belgia valerietraan.be
http://vesselgallery.com
http://vam.ac.uk/dundee 
http://vam.ac.uk
http://victor-hunt.com/
http://atelierjespers.com
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Keskeisiä gallerioita ja museoita

Carpenters Workshop Gallery, 
San Francisco, New York
carpentersworkshopgallery.com

Cooper Hewitt, Smithsonian Design 
Museum, New York, USA
cooperhewitt.org

Chambers Fine Art, 
New York, USA
chambersfineart.com

Christina Grajales Gallery, 
New York, USA
cristinagrajalesinc.com

Colony, New York, USA
goodcolony.com

Friedman Benda, New York, USA
friedmanbenda.com

Gallerie Philia, New York
galerie-philia.com

Hostler Burrows, New York, USA
hostlerburrows.com

Jason Jacques Gallery, 
New York, USA
jasonjacques.com

Les Ateljers Courbert, 
New York, USA
ateliercourbet.com

Museum of Arts and Design, 
New York, USA
madmuseum.org

Patrick Parrish, New York, USA
patrickparrish.com

R & Company, New York, USA
r-and-company.com

Saatchi Art, Los Angeles, USA
saatchiart.com

Salon 94 Design, New York, USA
salon94.com

The Future Perfect, New York, Los 
Angeles, San Francisco, USA
thefutureperfect.com

Didrichsen,  
Helsinki
didrichsenmuseum.fi

EMMA Museum of Modern Art,  
Espoo
emmamuseum.fi

Galerie Forsblom,  
Helsinki
galerieforsblom.com

Gallery Lemmetti,  
Helsinki
lemmetti.fi

Lokal,  
Helsinki
lokalhelsinki.com

Suomen Lasimuseo,  
Riihimäki
suomenlasimuseo.fi 

UNIIKKI DESIGN & TAIDEKÄSITYÖ: 

YHDYSVALLAT SUOMI

http://carpentersworkshopgallery.com
http://cooperhewitt.org
http://chambersfineart.com
http://cristinagrajalesinc.com
http://goodcolony.com
http://friedmanbenda.com
http://galerie-philia.com
http://hostlerburrows.com
http://jasonjacques.com
http://ateliercourbet.com
http://madmuseum.org
http://patrickparrish.com
http://r-and-company.com
http://saatchiart.com
http://salon94.com
http://thefutureperfect.com
https://www.didrichsenmuseum.fi/ 
https://emmamuseum.fi/en/ 
http://www.galerieforsblom.com/ 
http://lemmetti.fi/ 
https://lokalhelsinki.com/ 
https://www.suomenlasimuseo.fi/ 
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