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Lukijalle
Maailma on avoin ja täynnä mahdollisuuksia suomalaisel-

ja lähesty suoraan, hae harjoitteluihin ja residensseihin, vaali

le muotoilulle ja taidekäsityölle. Kova kilpailu ja globaalit

pitkäaikaista yhteistyötä, etsi kiinnostavat toimijat, hakeudu

mullistukset luovat uusia tarpeita erottautua, markkinoi-

ryhmänäyttelyihin, tartu mahdollisuuksiin ja rakenna vaikut-

da ja rakentaa verkostoja. Ornamon ja Suomen Benelux-

tavat sisällöt.

instituutin, Saksan-instituutin ja Ranskan instituutin
yhteinen Making the Market -hanke raivaa suomalaiselle

Inspiroivia lukuhetkiä!

taidekäsityölle ja uniikille muotoilulle pysyvää sijaa KeskiEuroopassa. Näyttelyissä, designviikoilla ja tapahtumissa

Ornamo, Suomen Benelux-instituutti,

rakennamme verkostoa ja kansainvälisiä kumppanuuksia

Suomen Saksan-instituutti ja Suomen Ranskan instituutti

muotoilijoille ja taiteilijoille.
Tässä oppaassa kahdeksan hankkeen tapahtumiin osallistunutta muotoilijaa ja taiteilijaa jakaa vinkkinsä kansainväliseen uraan. Taidekäsityöllä ja uniikilla muotoilulla tai collectible designilla on oma, eriytynyt mutta samanaikaisesti
globaali markkinansa. Oppaan luvut rakentavat muistilistan,
joka auttaa luovan työn tekijää navigoimaan kohti onnistunutta kansainvälistä uraa: viesti työstäsi, osallistu kilpailuihin
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“Sosiaalinen media voi olla
tärkeämpi kuin verkkosivu.”
Milla Vaahtera

Milla Vaahtera
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Milla Vaahtera
Viesti työstäsi
“Uuteen mediaan siirtyminen, lasitaitelijaksi ryhty-

tiaalia. Samaan aikaan meidän taitelijoiden ja

minen, oli käännekohta urallani. Pian lasiin siirty-

muotoilijoiden täytyy oppia viestimään työstäm-

misen jälkeen sain avoimen haun kautta Dialogi-

me rohkeammin ja luovemmin. Mietitty Instagram

näyttelyn DESIGNMUSEOON – olen siitä museolle

on tämän päivän käyntikortti tai portfolio.

ikuisesti kiitollinen. Näyttelyssä aika moni bongasi työni ensimmäistä kertaa ja muun muassa

Tällä hetkellä minua kiinnostavat Brysselin

AKIRA MINAGAWAN kautta myytiin Japaniin

COLLECTIBLE DESIGN -messut sekä CHARTin

iso määrä teoksia. Se kokemus korostaa, mikä

designpuoli. Elämme murrosaikaa, ja juuri nyt

merkitys taideinstituutioilla uusien taiteilijoiden ja

tapahtuma-ala määrittelee itseään uudelleen.

muotoilijoiden urakehityksessä yhä edelleen on.

Millaisia ja minkä muotoisia messuja ja taide-

Museonäyttely validoi ja avaa ovia.

tapahtumia näemme viiden vuoden kuluttua,
ja miten oman työn esittely silloin tapahtuu?

Olen yksi UUMARKETin perustajista ja haluan

Tulevaisuudessa on vieläkin tärkeämpää tehdä

edistää suomalaisen muotoilun mahdollisuuksia

työtään näkyväksi verkossa, jos haluaa työsken-

kansainvälisesti. Erityisesti piensarjatuotannossa

nellä kansainvälisesti.”

ja kehittyvissä verkkokaupoissa on paljon potenMaking the Market
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Milla Vaahtera on taiteilija ja kalustesuunnittelija,
joka työskentelee kuvanveiston ja muotoilun
rajapinnoilla. Hänen taiteellisen työnsä teemoja ovat
tilan haltuun ottaminen, tunteet ja seksuaalisuus.
Vaahtera opettaa luovaa ajattelua Aalto-yliopiston
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ja
HEO-kansanopistossa.
Vaahteran tavoitteena on luoda uusi suomalaisen
muotoilun kultakausi, ja hän on myös yksi UU Marketin
perustajista.
Vaahtera on valmistunut vuonna 2010 taiteen
maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteen, suunnittelun ja
arkkitehtuurin korkeakoulusta. Kandidaatin tutkinnon
hän suoritti Lahden muotoiluinstituutissa vuonna 2008.
www.millavaahtera.com
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Millan Vaahteran vinkit
kansainväliseen uraan

PR:n ABC
Taidemessut ovat iso investointi – käytä tilanteet niissä hyväksi.
Omasta työstä puhuminen kansainväliselle lehdistölle voi alussa
pelottaa, mutta avaamalla suun jäät takuulla paremmin mieleen.
Harjoitelkaa esiintymistä vaikka kavereiden ja kollegoiden kanssa,
opitte kaikki toisiltanne.

Palaa perusasioiden äärelle

Sisällöntuotanto = osa työviikkoa
Instagram voi olla taskukokoinen portfolio tai paikka esittää taiteellista prosessia. Kun löydät oman tyylisi näkyä, tee sisällöntuotannosta osa työviikkoasi. Kokeile tuottaa kerralla isompi määrä
kuvia tai videoita valmiiksi varastoon: säästät paljon aikaa ja sisältöä on valmiina silloin, kun kiire iskee tai inspiraatio on kadoksissa. Sosiaalinen media voi olla tärkeämpi kuin verkkosivu, oman
näköiseen profiilin kannattaa satsata. Mitä haluat ammattilaisten
näkevän, kun he kirjoittavat nimesi hakukoneeseen?

Jos tekee paljon kansainvälisiä projekteja saattaa ajoittain kadottaa
itsensä ja unohtaa, miksi ja ketä varten taidetta tekee. Silloin pieni
etäisyys kaikkeen on paikallaan. Sulje älylaitteet ja tee asioita, joista
nautit silloin, kun olit pieni lapsi.

Making the Market
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“Kilpailuissa aloittelevakin tekijä
voi saada merkittäviä kontakteja
kuin huomaamatta.”
Eero Aarnio
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Eero Aarnio

Making the Market

10

Eero Aarnio
Osallistu kilpailuihin
ja lähesty suoraan
“Oma urani sai merkittävän käänteen

Aivan ensimmäiseksi tarvitaan kuitenkin teos

Italiassa 60-luvulla, kun osallistuin CANTÚN

tai tuote, joka on ainutlaatuinen ja kiinnosta-

INTERNATIONAL FURNITURE DESIGN-

va. Lähestyn ihmisiä mielelläni suoraan, joko

kilpailuun. Sijoituin siellä ensin kolmanneksi ja

puhelimitse tai sähköpostilla. Sillä ei ole väliä,

muutama vuosi myöhemmin, vuonna 1964, sain

onko valmiina kuva, luonnos vai prototyyppi.

pääpalkinnon. Palkinnot ovat poikineet monia

Tärkeintä on aloitekyky ja se, että idea tuotteen

italialaisia yhteistyökumppaneita – olen saanut

takana on kiinnostava ja itse uskot siihen.Olen

suoria yhteydenottoja ja toiminut itse proaktiivi-

vahvasti intuitiivinen taiteellisessa työssä, mutta

sesti. Kilpailuissa aloittelevakin tekijä voi saada

sopimusasioissa toimin pragmaattisesti. Aloitan

merkittäviä kontakteja kuin huomaamatta.

neuvottelut näyttämällä alustavan tuoteidean
ja kertomalla ehdotukseni lisenssisopimuksesta,
rojaltipalkkiostani ja maksuaikataulusta.”
Making the Market
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Eero Aarnio on suomalainen sisustussuunnittelija, joka tunnetaan etenkin hänen 1960-luvulla suunnittelemistaan kekseliäistä muovisista ja lasikuituisista tuoleista ja muista kalusteista.
Aarnio opiskeli Helsingin Taideteollisessa oppilaitoksessa
ja perusti oman toimistonsa vuonna 1962. Vuotta myöhemmin hän esitteli Pallotuolinsa, jalustalla seisovan onton
pallon, jonka toisen puoliskon aukosta pääsee pallon sisään
istumaan. Samantyyppinen Kuplatuoli on läpinäkyvä ja kiinnitetään roikkumaan kattoon. Muita Aarnion suunnittelemia
innovatiivisia kalusteita ovat kelluva Pastillituoli, Tomaatti sekä
Ruuvi, pöytä, joka muistuttaa nimensä mukaisesti lattiaan
ruuvattua uppokantaruuvia.
Vuonna 1968 Aarniolle myönnettiin American Industrial Design
-palkinto. Aarnion muotoilu oli näkyvä ja olennainen osa
1960-luvun populaarikulttuuria, ja 2020-luvulla Aarnio jatkaa
aktiivista suunnittelijauraansa edelleen.
www.eeroaarnio.com
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Eeron Aarnion vinkit
kansainväliseen uraan

Säilytä fokus

Sopimukset kuntoon

Kilpailut, messut ja muotoilutapahtumat ovat erittäin merkityksellisiä,

Hyvin laaditut sopimukset ovat kaiken toiminnan perusta. Omissa

etenkin uran alkuvaiheessa: harvoin on mahdollista tavata yhtä paljon

sopimuksissani käytän lähtökohtana esim. ammattiliittoni Ornamon

potentiaalisia yhteistyökumppaneita kuin alan tapahtumissa. Pidä tapah-

sopimuspohjaa, jota muokkaan omiin tarpeisiini sopivaksi.

tumissa fokus kirkkaana, eli muista, mitä olet sieltä tullut hakemaan.

Face-to-face:n voima
Hae suora kontakti

Viestintä on siirtynyt niin paljon ruuduille, että välillä unohdetaan, miten

Ota suoraan yhteyttä sinua kiinnostaviin tahoihin ja potentiaalisiin yhteis-

voimakasta toisen henkilön kohtaaminen kasvokkain on. Jäät varmasti

työkumppaneihin. Kansainväliset markkinat eivät ole sen ihmeellisempiä.

mieleen, kun menet itse paikalle ja pyydät päästä puhumaan niiden ihmis-

Lähetä viesti tai soita ja kysy, oletteko kiinnostuneita teoksesta tai tuottees-

ten kanssa, jotka päätöksiä tekevät. Muista aina, että olet tasavertainen

ta, jonka olet tehnyt.

osapuoli, toisella on koneet ja markkinat ja sinulla on tuoteidea.
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“Olen kokenut, ettei yleisöni ole
pelkästään Suomessa.”
Man Yau
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Man Yau
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Man Yau
Hae harjoitteluihin
ja residensseihin
“Residensseihin hakeutuminen on vaikuttanut

pelkästään Suomessa. On tuntunut luonnolliselta

uraani olennaisella tavalla. Residenssijaksot ovat

pyrkiä tekemään projekteja ja näyttelyitä ulkomail-

tapa saada orgaanisesti relevantteja kontakteja ja

le, silloin myös saatu kritiikki tuntuu validimmalta.

samalla otollisia ympäristöjä löytää omasta työstä
uusia tasoja. Residenssityöskentely kestää usein

Tässä ajassa koen vastuuta miettiä tarkkaan,

kuukausia – se on ihan eri tilanne kuin esimerkiksi

milloin ulkomaille lähtö on oikeasti perusteltua.

parin viikon gallerianäyttelyn kasaaminen. Siinä

Onko nykymuotoisilla, usein lentämistä edellyttä-

ajassa pystyy luomaan pitkäaikaisia suhteita, jos

villä residenssiohjelmilla tulevaisuutta? Meidän on

sen eteen näkee vaivaa.

tärkeää pohtia jatkuvasti uusia tapoja kansainvälistyä, löytää yhteistyökumppaneita ja yleisöjä.

Olen tiennyt alusta saakka, että haluan tehdä
kansainvälisiä projekteja. Työ, jota teen on monialaista, se asettuu jonnekin muotoilun ja taiteen
välimaastoon. Olen kokenut, ettei yleisöni ole
Making the Market
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Man Yau asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on valmistunut
taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelmasta. Tällä hetkellä
hän työstää kuvanveiston maisterintutkintoa Helsingin taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Yaun työt tasapainottelevat perinteisten menetelmien ja kädentaitojen sekä teollisen tarkkuuden ja
laadun välillä. Hän käyttää töissään kiven ja lasin kaltaisia vaativia
materiaaleja, jotka edellyttävät hitaita ja pikkutarkkoja kuvanveistotekniikoita. Hänen töissään korostuu sitoutuminen aikaa vievään
työhön, mutta niiden estetiikka ja muoto heijastelevat silti kulutukseen perustuvan elämäntavan nopeatahtisuutta.
Yau on työskennellyt viime vuosina monissa maissa ja residensseissä, esimerkiksi Shigarakin Ceramic Cultural Parkissa Japanissa,
Jingdezhenin Ceramic Institutessa Kiinassa ja Pariisin Cite
Internationale des Artsissa Ranskassa. Helsinki Design Awards on
palkinnut Yaun ”vuoden uutena lupauksena”, ja hänen töitään on
ollut esillä sekä yksityis- että ryhmänäyttelyissä muun muassa
Suomessa ja Yhdysvalloissa.
www.manyau.fi
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Man Yaun vinkit
kansainväliseen uraan

Hae harjoitteluihin jo alussa

Puhu työstäsi

Opiskelin TAIKissa, kun hain työharjoitteluun New Yorkiin, nykytaitelija PETER

Suurin osa kansainvälisistä projekteistani on syntynyt niin, että olen

COFFININ assistentiksi. Se oli kolmen kuukauden jakso ja monella tapaa

ottanut suoraan yhteyttä itseäni kiinnostaviin tahoihin. Tai sitten olen vain

käänteentekevä. Erityisesti uran alkuvaiheessa tehdyillä harjoitteluilla voi

sattumalta vaikkapa baarissa tavannut jonkun, ja onkin ilmennyt, että hän

olla ratkaiseva vaikutus. Hae harjoitteluihin, jotka haastavat ajattelutapojasi.

työskentelee kuraattorina tai muuta vastaavaa – satunnainen kohtaaminen on saattanut johtaa pitkään yhteistyöhön. Se on taito, josta olen tosi

Tee yhteistyötä

kiitollinen: omasta työstä puhuminen tulee itselleni aika luonnostaan.

Olen tehnyt paljon monialaista yhteistyötä, esimerkiksi muotia SOPHIE
SÄLEKARIN kanssa ja katuvaatteita CTRL CLOTHINGIN kanssa. Osa projek-

Keskity omaan juttuusi

teista on ollut täysin muotoilua, osa nykytaidetta ja osa jotain siltä väliltä.

Minulle tärkeää on ollut se, että lähden mukaan vain projekteihin, jotka

Tärkeää on se, ettei mieti omaa brändiä tai sitä, miten joku istuu omaan

puhuttelevat – enkä tee asioita vain sen takia, että voisin niiden kautta

“taitelijakuvaan”, vaan että on utelias ja jatkuvasti pohtii sitä, miten omia

saavuttaa paljon näkyvyyttä. Erityisesti kansainvälisellä kentällä työsken-

taitoja ja tietoja voitaisiin yhdistää johonkin muuhun. Monialaisen työsken-

nellessä yritän koko ajan pitää mielessä sen, miksi ylipäänsä haluan

telyn kautta minulle on syntynyt kuin itsestään aika laaja verkosto. Siitä on

työskennellä kansainvälisesti – eli itse taiteen, jota teen – ja yritän tehdä

tällä alalla kiistaton etu.

työni se ajatus edellä.
Making the Market
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“Oikean yhteistyökumppanin
löytyminen voi viedä aikaa.”
Kristina Riska
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Kristina Riska

Making the Market

20

Kristina Riska
Vaali pitkäaikaista yhteistyötä
Toimiva, pitkäaikainen, galleristi-taiteilijasuhde

Philip vei töitäni taidemessuille ja myi joka vuosi

syntyy molemminpuolisen luottamuksen ja rehel-

useamman ison työn. Oli monella tapaa järkyt-

lisen työn kautta. Välittäjäportaan tahot – galle-

tävää, kun seitsemän yhteisen vuoden jälkeen

ristit, agentit ja konsultit – ovat kaikki uniikkeja

galleristi yhtäkkiä kuoli. Suuren surun lisäksi

siinä missä taiteilijatkin. Oikean yhteistyökump-

tapahtuma konkretisoi sen, miten tärkeä Philipin

panin löytyminen voi viedä aikaa, mutta on

kaltainen ulkomainen kontakti on. Jos haluaisin

kullanarvoinen asia.

itse tehdä sen kaiken, mitä galleristi tekee, ei
aikaa taiteen tekemiselle jäisi juuri lainkaan.

Merkittävä käänne urallani tapahtui vuonna
2003, kun brysseliläinen galleristi PHILIPPE

Onnekseni newyorkilaisen galleria HOSTLER

DENYS saapui Suomeen. Hän oli viemässä

BURROWSin edustaja oli jo aikaisemmin

Belgiaan näyttelyä, jossa oli useampi suomalai-

nähnyt teoksani Denysin taidemessuosastolla,

nen taiteilija, ja minä olin yksi mukaan valikoitu-

eikä kulunut kovin kauaa, ennen solmin uuden

neista. Siitä alkoi yhteistyöni Philipin kanssa ja

edustussopimuksen. Nykyään Hostler Burrows

sain kokea, miten suuri etuoikeus hyvin työnsä

edustaa useampia suomalaistaitelijoita.

tekevä galleristi on. Yhteistyö palveli molempia:
Making the Market
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Kristina Riska työskentelee Helsingissä Arabian
tehdaskiinteistön yhdeksännessä kerroksessa. Hänen
teoksensa ovat olleet 80-luvulta lähtien suurikokoisia mutta
hauraita keraamisia kappaleita. Työskentelyn myötä
teokset ovat muuttuneet ruukkumaisista kappaleista
monimuotoisemmiksi jav eistosmaisemmaksi. Lähtökohta
on usein teosten suhde tilaan sekä kappaleiden keskinäinen
rinnastuminen. Työhuoneessa keskeneräiset teokset
rakentuvat samanaikaisesti ja käyvät jo tekovaiheessa
vuoropuhelua keskenään. Riskan teosten väripaletti on
niukka ja teosten pinnat usein mattamaisia. Estetiikka on
sanomalle alisteinen. Teoksissa yhdistyvät ruma ja kaunis,
rujo ja ylevä janäiden ristiriita on tekijälle erityisen läheinen.
Kristina Riska on koko työuransa toiminut vapaana
taiteilijana pitäen useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut
lukuisiin näyttelyihin niin ulkomailla kuin kotimaassa. Hänen
teoksiaan on lukuisissa museoissa ja yksityiskokoelmissa.
www.kristinariska.com
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Kristina Riskan vinkit
kansainväliseen uraan

Opi neuvottelemaan

Puhu työstäsi

Kun työskentelet välittäjäportaan kanssa, keskeistä on aina sopia selkeäs-

Tällä hetkellä minua edustavat HOSTLER BURROWS, sekä Suomessa

ti siitä, miten myyntitulot jaetaan. Omat työni ovat suurikokoisia ja minulle

KAI FORSBLOM. Minulla on muutamia pitkäaikasia asiakkaita, keräilijöitä,

tärkeää on se, että galleria kustantaa töideni kuljetukset ja sitä varten tarvit-

mutta muuten kaiken myynnin tulee tapahtua gallerioiden kautta – vaikka

tavat laatikot. Nykyisessä sopimuksessani saan gallerian toimesta myös

saisin suoria yhteydenottoja Instagramin kautta.

töiden valokuvat, mistä olen kiitollinen.

Auta kaveria
Tarkistuta sopimus

En ole luonnostani markkinointihenkinen ja etenkin omien töiden mainosta-

Olen hyödyntänyt urallani juristia – jos kyseessä on pitkäaikainen, sitova

minen tuntuu vieraalta. Olen usein miettinyt, että ennen kuin etabloitunut

sopimus, on se hyvä tarkastuttaa jollakulla ammatti-ihmisellä. Kiinnitä myös

galleria löytyy, voisi olla paljon helpompi tehdä tunnetuksi kavereiden ja

huomiota siihen, millaisen maantieteellisen alueen sopimuksesi kattaa. Liian

kollegoiden töitä. Hyötyisimme kaikki, kun auttaisimme toinen toisiamme

montaa sopimusta ei voi olla samaan aikaan.

enemmän.
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“Voin asua maaseudulla, ja silti pysyä
kartalla siitä, mitä maailman johtavissa
gallerioissa tapahtuu.”
Teemu Salonen

Making the Market
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Teemu Salonen

Making the Market

25

Teemu Salonen
Etsi kiinnostavat toimijat
“Aloitin yhteistyön newyorkilaisen TODD

Teen itse sisällöt verkkosivuilleni. Päätin alusta

MERRILL STUDION kanssa vuonna 2019. Olin

saakka käyttää verkossa kielenä englantia,

matkustanut Brysseliin COLLECTIBLE-messuille,

jotta minun olisi helpompi tavoittaa laajempia

jossa teokseni oli esillä, ja vasta paikan päällä

yleisöjä. Nautin siitä, kuinka sosiaalisen median

sain tietää, että Todd Merill oli siellä myös.

avulla voin asua maaseudulla, ja silti pysyä

Olin seurannut kyseisen gallerian toimintaa

kartalla siitä, mitä maailman johtavissa galle-

jo pitkään, ja kun näin osaston messualueel-

rioissa tapahtuu. Suomalaisten taitelijoiden

la, tiesin, ettei minulla ole muuta vaihtoehtoa

pitäisi todellakin jättää taakse ajatus siitä, että

kuin kerätä rohkeuteni ja mennä esittelemään

olemme syrjässä kansainvälisestä taidekentästä

portfoliotani. Onneksi olin messuilla pari päivää

vain maantieteellisen sijaintimme vuoksi.”

– galleristi oli todella kiireinen, ja sain odotella hetkeäni pitkään. Se kannatti: tapaamisen
jälkeen solmimme edustussopimuksen.
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Muotoilija Teemu Salonen pyrkii rajoja rikkovilla
töillään tietoisesti eroon ympärillään vallitsevasta
skandinaavisen muotoilun yksinkertaisten linjojen ja
koristelemattoman luonnollisuuden muotokielestä.
Hänelle funktionaalisuus on muodolle alisteista ja verstas
on sekä kokeilujen että hauskanpidon paikka, jossa voi
luoda uniikkeja veistoksellisia esineitä yhdistelemällä
erilaisia materiaaleja ja menetelmiä.
Käsillä tekeminen on olennainen osa Salosen
muotoilijaidentiteettiä. Vuosien kokemus
kuvataidealan kuraattorina on hionut puusepäksi
ja käsityömuotoilijaksi opiskelleesta Salosesta
suunnittelijan, jonka ominaistyylissä klassisen muotoilun
elementit yhdistyvät kitsiin. Hienostuneet ja räväkät
elementit nivoutuvat taidokkaasti ja vaivattomasti
yhteen epäsymmetriseksi kokonaisuudeksi.
www.teemusalonen.fi

Making the Market

27

Teemu Salosen vinkit
kansainväliseen uraan

Tee lista kiinnostavista gallerioista

Uskalla muuttaa suuntaa

Pidän yllä listaa gallerioista, joita haluan käydä katsomassa tai joille voisin

Jokaisen muotoilijan tai taitelijan polku on erilainen, eikä ole yhtä oikeaa

joskus esitellä omia teoksia. Kun on tehnyt pohjatyöt hyvin ja selvittänyt

tapaa edetä uralla tai löytää kontakteja. Anna itsellesi lupa kokeilla ja

tahot, joiden kanssa yhteistyöstä on kiinnostunut, osaa hektisissä messu-

etsiä oma tyylisi. Mitä enemmän töitä tekee kansainvälisesti, sitä teräväm-

tilanteissa lähestyä oikeita ihmisiä. Instagramissa näkee myös sen, ovatko

min itselle oikealta tuntuvat tavat alkavat hahmottua. On myös tärkeää

galleristit itse aktiivisia. Jos sosiaalisessa mediassa ei tapahdu paljon

uskaltaa muuttaa suuntaa tai jättäytyä pois, jos joku yhteistyö ei toimi.

mitään, tuskin koko galleriassakaan tapahtuu.

Panosta portfolioon
Tuntuu, että aika harva menee enää suoraan välittäjäportaan luo esittelemään portfoliotaan. Old school -tyyli voi sen takia olla myös tehokas.
Panosta laadukkaaseen portfolioon ja toimita se niiden galleristien silmien
alle, joiden kanssa haluaisit työskennellä.
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“Haluan ajatella, ettei opintopolku
ole se, joka määrää sitä mihin
urallaan voi mennä.”
Antrei Hartikainen

Making the Market

29

Antrei Hartikainen

Making the Market

30

Antrei Hartikainen
Hakeudu ryhmänäyttelyihin
Oma taustani on puhtaasti tekemisessä, olen

josta se jatkoi BUDAPEST DESIGN WEEKILLE.

koulutukseltani puuseppä. En ole tehnyt muotoi-

Ryhmänäyttelyt ovat tuoneet yrityskontakteja,

luopintoja tai taideopintoja, enkä sitä kautta ole

mediakontakteja ja uusia ihmisiä ylipäänsä.

saanut suoria esimerkkejä siitä, mikä urallani on

Pienemmissä, itseorganisoiduissa näyttelyissä

mahdollista ja mikä ei. Kansainvälinen muotoilun

sinun täytyy itse kerätä kaikki ihmiset paikan

kenttä alkoi hahmottua minulle kun aloitin työt

päälle, ja se voi olla paljon vaikeampaa. Koen

NIKARILLA. Haluan ajatella, ettei opintopolku ole

tärkeäksi sen, että menen paikan päälle näytte-

se, joka määrää sitä mihin urallaan voi mennä.

lyihin, joissa olen mukana. Ne ovat tapahtumia,
joissa tutustuu aina kouralliseen uusia ihmisiä ja

Ryhmänäyttelyt ovat olleet todella tärkei-

tekijöitä ja verkosto laajenee kuin huomaamatta.

tä itselleni, erityisesti uran alkutaipaleella.
Ensimmäinen, jossa olin mukana oli FISKARS
DESIGN VILLAGEN New and Classics vuonna
2012. Näyttely oli ensin Designmuseossa,
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Antrei Hartikainen on suomalainen puuseppämestari
ja muotoilija, joka tunnetaan ainutlaatuisista
puuesineistään. Hänen palkitut työnsä, joiden joukossa
on niin käyttöesineitä kuin taideteoksiakin, ovat
ylevän aistikkaita, elegantteja ja taidokkaasti tehtyjä.
Nuo seikat ovat keskeisiä Hartikaiselle, joka pyrkii
työssään jatkuvasti haastamaan ja hämärtämään
käyttöesineiden ja kuvataiteen välisiä perinteisiä
rajalinjoja. Hartikaisen veistoksellinen lähestymistapa
näkyy hänen tuotannossaan, jossa korostuu myös
hänen lempimateriaalinsa, puun, ominaisluonne.
Antrei Hartikaisen töitä on ollut esillä useissa yksityis- ja
ryhmänäyttelyissä eri puolilla maailmaa. Hartikainen on
palkittu Suomessa vuoden 2018 nuorena muotoilijana,
ja Dezeen Awards sijoitti hänet vuoden 2019
muotoilijatulokkaiden kärkiehdokaslistalle.
www.antreihartikainen.fi
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Antrei Hartikaisen vinkit
kansainväliseen uraan

Pidä kuvat helposti saatavilla

Ole tavoitettavissa

Jo siinä vaiheessa, kun tein taidekäsityötä lähinnä harrastuspohjalta huoma-

Saan paljon viestejä opiskelijoita, jotka kyselevät vinkkejä: onko tämä

sin laadukkaan kuvamateriaalin merkityksen. Käytän muutamaa luottoku-

tai tämä tapahtuma hyvä tai kannattava. Myös yritykset ja potentiaali-

vaajaa, jonka lisäksi kuvaan detaljikuvia myös itse. On tosi tärkeää tehdä

set asiakkaat lähettävät viestejä ja kyselevät töistä. Jos julkaisee kuvan

viestintää kunnolla: on hyvä olla valmiiksi ladattavat kuvamateriaalit saata-

Instagramissa, tulee lisäkyselyitä usein. Koen tärkeäksi sen, että vastaan

villa verkossa. Toimittajilla on usein todella kiire saada kuvat juttuja varten.

kaikkiin yhteydenottoihin.

Se helpottaa sekä omaa että heidän työtä, että kuvat voi ladata Hi-Res
koossa suoraan verkkosivulta.

Luo uutiskirje
Uutiskirje on helppo tapa kertoa näyttelystä tai tulevista töistä seuraajille.
Jos isompi työ, näyttely tai installaatio on ollut esillä tai valmistumassa
olen pyrkinyt tekemään valmiiksi myös tiedotteen ja tuottamaan kuvia tai
videomateriaalia teoksesta
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“Agentti tai galleristi yhdistää sinut
suoraan oikeisiin henkilöihin, ja omaa
aikaasi vapautuu taiteelliseen työhön.”
Laura Laine
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Laura Laine
Tartu mahdollisuuksiin
“Etsin agentin varhain urani alussa, työsken-

lasitaiteen tekemistä. Uusi materiaali ja taide-

nellessäni kuvittajana. Olin siinä vaiheessa

muoto on avannut ovia kansainvälisiin ryhmä-

kandivaiheen opiskelija ja minulla oli muuta-

näyttelyihin ja vienyt minut myös työskentele-

mia julkaistuja töitä, joita näyttää, kun lähetin

mään ulkomaille, Hollantiin ja Tsekkeihin. Koen,

portfolioni hollantilaiselle agentuuritoimistolle

että matkani lasin kanssa on vasta alussa.

suoraan sähköpostilla. Se oli ratkaiseva hetki
urallani – tuntuu, että vasta agentti avasi silmä-

Vaikka agentuuri tai galleristi hoitaa yhteydet

ni kunnolla niille mahdollisuuksille, jota kansain-

tehokkaasti, ovat henkilökohtaiset kontaktit

välisellä taidekentällä on.

taidemaailmassa korvaamattomia. Tekee työstä
paljon monivivahteisempaa, kun tuntee itse ne

Vuonna 2013 siirryin työskentelmään lasin paris-

tahot, joiden kanssa tekee yhteistyötä.”

sa. Mahdollisuus tarjoutui yllättäen: Hollannin
Nationaal Glasmuseumin kuraattori oli nähnyt
kuvitustöitäni ja kutsui minut kokeilemaan
Making the Market
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Laura Laine on helsinkiläinen taiteilija, joka
työskentelee itsenäisenä kuvittajana mutta tekee
yhteistyötä myös valokuvaajien, stylistien ja
graafisten suunnittelijoiden kanssa. Hän luo herkkiä
käsin piirrettyjä hahmoja, jotka elävät muodin, kuvien
ja taiteen surrealistisessa maailmassa. Lasitaidetta
Laine on tehnyt vuodesta 2013 lähtien Suomessa,
Hollannissa ja Tšekin tasavallassa.
Laineen asiakkaita ovat esimerkiksi Japanin, Italian
ja Saksan Vogue-lehdet, Givenchy, Elle, The New
York Times, Sephora, Marie Claire, The Guardian,
I.T. Store, Harvey Nichols, Pantene, H&M, Zara,
Telegraph ja GQ. Hän tekee tiivistä yhteistyötä
myös SHOWstudion kanssa, ja hänen töitään on
ollut näytteillä Tokiossa, New Yorkissa, Lontoossa,
Dubaissa, Los Angelesissa ja Helsingissä.
www.lauralaine.net
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Laura Laineen vinkit
kansainväliseen uraan

Etsi sopiva agentuuri

Harkittu viesti on tehokas

Suomessa agentuuritoiminta on pientä verrattuna Keski-Eurooppaan tai

Kun katsoo taaksepäin taidehistoriaan, on osa taiteilijoista antanut

Yhdysvaltoihin. ja siksi on hyvä etsiä itselle sopivaa agenttia maantieteelli-

aina paljon haastatteluita, kun taas osa on tehnyt tietoisen valinnan

siä rajoja katsomatta. Agentti yhdistää sinut suoraan oikeisiin henkilöihin,

olla vähemmän julkisuudessa. Haluan ajatella, että myös tässä ajassa

ja omaa aikaasi vapautuu taiteelliseen työhön. Älä epäröi ottaa yhteyttä

matalan profiilin pitäminen ja harkitut ulostulot ovat ok. Jos sosiaalinen

kansainvälisiin toimijoihin jo uran alkuvaiheessa.

media ei ole sinulle ominaisin alusta, voit julkaista harvemmin ja panostaa
siihen, että julkaisut ovat sisällöllisesti kiinnostavia ja laadukkaita. Voi olla

Vältä laskelmointi

myös viehättävää, ettei ole esillä koko ajan.

Sekä lasitaiteen että kuvituksen kohdalla pyrin siihen, että teen töitä mahdollisimman paljon välittämättä siitä, onko projekti sellainen, joka ’breikkaa’ tai
tuo uusia töitä. Koen arvokkaaksi sen, että taiteellista työtä voi tehdä ajattelemasta välittömästi hyötysuhdetta – samalla tuntuu, että juuri laskelmoimatta tehnyt työt ovat usein olleet niitä, jotka ovat myöhemmin avanneet
uusia ovia.
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“Ihmisiä kiinnostavat tarinat
teosten ja tekijän takana.”
Tero Kuitunen
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Tero Kuitunen
Rakenna vaikuttavat sisällöt
”Mietin usein sitä, miksi tuotekuvat ovat niin

lisille messuille. Kävimme Tukholmassa, Pariisissa

monesti geneerisiä ja riisuttuja, toinen toisensa

ja Frankfurtissa, ja myöhemmin avautui mahdolli-

näköisiä? Muotoilijoilla on loputtomasti mahdolli-

suus olla mukana BEIRUT DESIGN WEEKilla.

suuksia esitellä työtään luovasti – homma lähtee
siitä, että vaikuttavat sisällöt pitää miettiä jo

Milanon SALON SATELLITEssa taas sovin myös

teosta tai tuotetta suunniteltaessa. Mikä kohde-

yhteistyöstä WILD AT HEART -näyttelyssä, jonka

ryhmä on? Millainen maailma tuotteen ympärille

kuraattorina toimin. Tuntuu, että moni projekteista

voitaisiin rakentaa? Ihmisiä kiinnostavat tarinat

on syntynyt onnellisten sattumusten kautta niin,

teosten ja tekijän takana.

että olen ollut avoin tilaisuuksille ja läsnä paikoissa – ja sattunut kohtaamaan oikeat henkilöt.

Olen kiertänyt messuja alusta asti aktiivisesti:
vain hetki sen jälkeen kun olimme perustaneet
ANDBROS-tuotemuotoiluyrityksen kolmen opiskelijakollegani kanssa, lähdimme suoraan kansainväMaking the Market
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Tero Kuitunen on helsinkiläinen tila- ja tuotemuotoilija.
Kuitunen on valmistunut muotoilijaksi Aalto-yliopiston
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taideteollisen muotoilun
maisteriohjelmasta. Hän on työskennellyt esimerkiksi Supercellin,
Absolut Vodkan, Aalto-yliopiston ja Ivana Helsingin tuote-,
konsepti- ja sisustussuunnitteluhankkeissa. Hän on yksi palkitun
suomalaisen Andbros-muotoilustudion perustajista. Tällä hetkellä
Kuitunen työskentelee freelance-muotoilijana, jolla on laaja
kokemus muotoilun alalta. Hän on osallistunut kansainvälisiin
näyttelyihin muun muassa -- Beirutissa, Tukholmassa, Japanissa
ja italiassa. Kuitunen valittiin vuoden tuotemuotoilijaksi 2018
AD Awards-kilpailussa. Vuonna 2019 hän kuratoi suomalaista
nykymuotoilua esittelevän Wild at Heart -näyttelyn Vienna
Design Weekille.
Kuitunen pyrkii aina tavoittamaan töillään asioita, jotka
puhuttelevat ja koskettavat ihmisiä. Uusien muotoiluhankkeiden
inspiraatio löytyy useimmiten materiaaleista ja väreistä.
www.terokuitunen.com
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Tero Kuitusen vinkit
kansainväliseen uraan

Panosta valokuvaan

Teosten myynti suoraan Instagramissa

Valokuva on tärkeä, panosta siihen. Jo ennen ulkomaille lähtemistä on syytä

Instagramin Direct Messageista on muodostunut kasvava myyntikanava,

olla valmiina kokoelma hyviä kuvia pressiä ja sosiaalista mediaa varten. Itse

mutta myös kipupiste. En ole erityisesti tuotteistanut töitäni, vaan teen

käytän luottokuvaajaa, jolle maksan ihan kunnon korvausta. Olen kiinnostunut

niitä tilauksesta. Vie yllättävän paljon aikaa, jos myyntiprosessin aloittaa

Art Directionista ja kuvien tuottamisesta: nautin kun pääsen luomaan kokonai-

alusta jokaisen yhteydenoton kohdalla. Olen alkanut tuottamaan tiedosto-

sia visuaalisia maailmoja tuotteiden ympärille. Tyylejä on monia. Itse koen, että

ja, joissa on tarvittavat speksit ja jotka voi vain suoraan lähettää tuottees-

tuotekuvat ovat kiinnostavampia, kun niissä on jokin ‘juju’. Taustan ei tarvitse

ta kiinnostuneelle.

aina olla valkoinen, ja mukana voi olla vaikka jotain lifestyle-elementtejä.

Tarinallisuus
Tuo tuotteen tai teoksen tarina rohkeasti esiin. Se on usein se suola, joka yleisöä
kiinnostaa: mistä inspiraatio työhön on tullut. Sosiaalinen media tarjoaa myös
tässä paljon mahdollisuuksia, kun prosessia on mahdollista esittää seuraajille.
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