
Antiikki- ja taidemessut tarjoaa persoonallisia ideoita
LEHDISTÖTIEDOTE 20.10.2015. Helsingin antiikki- ja taidemessut 2015 järjestetään Wanhassa Satamassa Helsingin
Katajanokalla 31.10–1.11. Perinteikäs tapahtuma sukeltaa tänä vuonna menneen maailman tunnelmaan. Esillä on kestäviä
valintoja, joilla halutaan korostaa menneen ja tämän päivän yhdistymistä.

– Haluamme inspiroida näytteilleasettajien monipuolisen tarjonnan avulla ihmisiä käyttämään luovuuttaan. Antiikki tuo sisustukseen
persoonallista maustetta ja pehmeyttä. Samalla uuden ja vanhan yhdistämisellä luodaan uniikkeja ideoita, jotka kestävät aikaa, kertoo
tapahtuman tuottaja Jenni Vainio Wanhasta Satamasta.

Antiikki- ja taidemessuilla on oma vakiintunut kävijäkuntansa, joiden lisäksi messut haluavat tarjota löytämisen iloa sekä elämyksiä myös uusille
kävijäkohderyhmille. Tänä vuonna tapahtumassa on mukana lähes 70 näytteilleasettajaa Suomesta ja Ruotsista. Esillä on antiikin ja taiteen
esineitä, huonekaluja ja sisustuselementtejä.

– Messuilla nähdään kattava läpileikkaus suomalaisesta antiikkimaailmasta. Antiikin lisäksi esillä on taidetta, designia ja vintagea, kertoo
Antiikkiliike R. Muurin omistaja ja Suomen Antiikkikauppiaat ry:n hallituksen jäsen Risto Muuri.

Uuden ja vanhan vastakkainasettelua

Antiikki- ja taidemessut esittelee antiikin monia mahdollisuuksia. Antiikki kestää aikaa ja säilyttää arvonsa, mutta samalla antiikkia voidaan
muokata tämän hetken trendeihin sopivaksi.

– Seuraamme jatkuvasti sisustuksen trendejä. Esimerkiksi vanhat huonekalut tuomme nykypäivään uusimalla kankaat tämän päivän sesongin
väreillä ja kuoseille, valaisee Muuri.

Messujen aulaan nousee Suomen Antiikkikauppiaat Ry:n suunnittelema installaatio, joka esittelee kumppaneiden esineistöä. Luvassa on mm.
vastakkainasettelua modernilla ja vanhalla esineistöllä. Suomen Antiikkikauppiaat Ry on alan kattojärjestö, jonka jäseninä ovat Suomen
korkeatasoisia antiikki-, vintage- ja designesineiden kauppiaita.

– Kävijät pääsevät tänä vuonna tutustumaan myös konservaattori -kultaajan työhön sekä yksilöllisiin verhoiluihin. Uusia elämyksiä tarjoillaan
lisäksi samppanjatastingissa, jossa isäntänä toimii sommelier Pekka Mustonen, kertoo Vainio.

Tapahtuman liput ovelta 12€/aikuinen ja 7€/lapsi. Median ilmoittautuminen ja akkreditointi tapahtuu paikan päällä infopisteessä. Tapahtuma
on avoinna klo 10–17.

www.antiikkijataidemessut.fi

Lisätietoja:

Jenni Vainio, tuottaja, Wanha Satama, p. +358 50 376 0811, jenni.vainio(at)wanhasatama.com

Wanha Satama

Helsingin Katajanokalla toimiva Wanha Satama järjestää päättäjille ja asiantuntijoille kohdennettuja ammatti- ja koulutustapahtumia sekä toimii
tilapalvelujen tarjoajana ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille. Vuosittain Wanhassa Satamassa järjestetään noin 150 eri kokoista tilaisuutta ja
tapahtumaa, joissa kohtaa n. 150 000 ihmistä. Wanha Satama kuuluu Suomen Messut -konserniin, joka on alansa ehdoton markkinajohtaja.


