
Kotimaisesta taiteesta julisteita

Artstore.fi Online Shop on toteuttanut ennennäkemättömän projektin, jonka myötä on
syntynyt ETERNITY -taidejulistemallisto. Mukana on 36 suomalaista taiteilijaa, joiden
alkuperäisteosten pohjalta on toteutettu toistasataa taidejulistetta. Uusi konsepti on
saanut kiitosta erityisesti taiteilijoiden suunnalta. Mukana on niin harrastepohjan tekijöitä
kuin ammatitaiteilijoitakin. Pääajatuksena on, että yhteistyö toteutetaan sujuvasti ja
kaikilla osapuolilla on käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä.

Uusi ETERNITY -Taidejulistemallisto on toteutettu
yhteistyössä 36 suomalaisen sopimustaiteilijan
alkuperäisteosten pohjalta. 

Projekti polkaistiin alkujaan käyntiin jo syksyllä 2022, kun Artstore.fi -verkkokauppa
avattiin. Alussa mukaan saatiin kahdeksan sopimustaiteilijaa. Uusi hakuprosessi
toteutettiin sosiaalisessa mediassa joulukuussa 2022. Tämä oli suuri menestys, jonka
myötä on syntynyt nykyinen 36 sopimustaiteilijan kanssa toteutettava yhteistyö.

Digitaalinen aika on mahdollistanut taiteelle ja luomistyölle myös uusia ulottuvuuksia.
Maalatakseen näyttäviä maalauksia, ei ole tarve mennä enää taidekauppaan hankkimaan
arvokkaita tarvikkeita. Kaiken voi toteuttaa myös digitaalisesti, maalaamalla. Näin ollen
valmis työ on tulostettavissa lähes missä koossa tahansa, kun se halutaan toteuttaa
julisteeksi osaksi ihmisten sisustusta.

-"Taiteen ei tarvitse olla alkuperäistaidetta, ollakseen taidetta. Jokainen alkuperäinen teos on
syntynyt yksilöllisen luomistyön seurauksena. Teosta suojaa tekijänoikeus, eikä sitä näin ollen
saa kopioida, ilman erillistä sopimusta. Tämä takaa taiteilijalle oikeuden ansaita
toteuttamillaan teoksilla, myös jos niistä valmistetaan kopioita. Meille Artstore.fi:ssa on
tärkeää vaalia luovuutta sen kaikissa muodoissaan. Koko toimintamme perustuu
kulttuuriperintöä kunnioittavalle maaperälle." kuvailee yhtiön toimitusjohtaja Susanna
Blomgren. 
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Artstore.fi - Taidejulisteiden malliston nimi "Eternity" kuvastaa taiteen voimaannuttavaa
kokemusta siitä, että kaikki mitä meillä on, on tässä ja nyt. Taide elää ikuisesti meissä
jokaisessa. Taide on kestävä ilmaisumuoto, jossa on oman aikakautensa leima. Silti taide
kestää aikaa. "Eternity" ilmaisee tätä käsitettä ikuisuudesta ja siitä, kuinka merkittävässä
osassa taide on ollut ihmiskunnan historiassa yhtenä tärkeimmistä ilmaisukeinoista.

Taidejulisteet on hankittavissa Artstore.fi - Taiteellista sisustamista® -tarjoavasta
verkkokaupasta, jonka pohjimmaisena ajatuksena on tuoda taide osaksi sisustamista.
Taidejulisteet ovat olennainen osa verkkokaupan tuotevalikoimaa. 

Artstore.fi Online Shop on 𝗧𝗮𝗶𝘁𝗲𝗲𝗹𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗶𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗺𝗶𝘀𝘁𝗮® tarjoava verkkokauppa, joka on osa
suomalaista perheyritystä Blomgren Finland Oy Ab:ia. Yritys on perustettu vuonna 2020. Päätoimialana on
huonekalujen agentuuritoiminta. Verkkokauppatoiminta on käynnistetty vuoden 2022 aikana.
www.artstore.fi

CEO, Creative Director
Artstore.fi Online Shop
Blomgren Finland Oy Ab
susanna@blomgrenfinland.fi
p. 0401570501

–"Nyky-yhteiskunnassa taiteen merkitys on muuttanut muotoaan ja saanut uusia
ulottuvuuksia. Silti vieläkin taiteella on meille jokaiselle suuri merkitys itseilmaisun ja tulkinnan
kautta. Taiteen tulkitsemisen ideologiana onkin herättää tunnetta. Tätä me haluamme viestiä
Artstore.fi - Taidejulisteiden Eternity -mallistollamme." kertoo yhtiön toimitusjohtaja Susanna
Blomgren.

Susanna Blomgren

Kaikki Artstore.fi - Taideprintit valmistetaan Suomessa. Tuotteillemme on myönnetty
Avainlippu-merkki. Ensimmäisen Eternity -taidejulistemallistomme taideprinteille on
myönnetty myös Design from Finland -merkki osoituksena suomalaisesta muotoilusta.
Malliston laajennusta koskien, merkin hakuprosessi on vielä kesken. 
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Limppu Witick
Petra hietalahti
Helena Haverinen
Mirka Laukka
Henry Wright
Henni Laine
Saara Tani
Janita Laitinen
Sini Kuparinen
Viivi Valkonen
Aino Kalliosaari
Hannele Honkavirta

Kasperi Leo
Rasaliina Jänö
Jeesi Kalombo
Marjo Tuovila
Pia Virta
Anna Tapper
Seija Kajalo
Saana Hakala
Anne Alajuuma
Helmi Kuirinlahti
Olavi Viheriälä
Sanna Manninen

Tiina Lindholm
Iiris Silvola
Tutta Riikonen
Aino Appelgrén
Tuisku Koskela
Heidi Välitorppa
Laura Vaara
Reda Alyasari
Bené Rodrigues
Iina Kivistö
Tuisku Borgelin
Elina Korhonen
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Reda Alyasari on yksi Artstore.fi:n sopimustaiteilijoista, jonka
tekemästä alkuperäisteoksesta on toteutettu kuvassa näkyvä
Hungry Bear -taidejuliste ETERNITY -taidejulistemallistoon.


