
ON THE EDGE 
KANSAINVÄLISET KERAMIIKAN  
HUIPPUTEKIJÄT SUOMESSA 2020 

Arctic Ceramic Centre (ACC) on saanut järjestettäväksi kansainvälisesti  
arvostetuimman keramiikka-alan kongressin Suomessa vuonna 2020. Joka toinen 

vuosi järjestettävä International Academy of Ceramics (IAC) -kongressi kokoaa  
yhteen keramiikkataiteen huipputekijöitä ja toimijoita kaikkialta maailmasta. 



Arctic Ceramic Centre (ACC)
• Posiolla sijaitseva keramiikkakeskus
• järjestää joka vuosi mm. kansainvälisiä  

keramiikkasymposiumeja 
• IAC:n jäsen vuodesta 2015
• isännöi IAC:n kongressia vuonna 2020 

Kongressin merkittävyys  
Suomen keramiikkataiteelle
IAC2020 kongressi on kansainvälisesti tärkeä näyttämö suoma-
laisen keramiikkataiteen ja -kulttuurin esille nostamiseen. Se 
tuo maailmanlaajuista huomiota järjestäjämaan keramiikkatai-
teen tekijöille, perinteille, koulutukselle ja tutkimukselle. Lisäksi 
kongressi oheistapahtumineen vahvistaa ja lisää keramiikkakult-
tuurin arvostusta ja suomalaisen keramiikkataiteen ja taiteen- 

toimijoiden, kuten gallerioiden ja muse-
oiden tunnettuutta. 

Tapahtuma myös vahvistaa kansainvälisiä 
verkostoja ja luo vuorovaikutusmahdolli-
suuksia kotimaassa ja ulkomailla. Se ko-
koaa yhteen keramiikkataiteen tekijöitä 
ja toimijoita 40 maasta. Tapahtuma to-
teutetaan tiiviissä vuoropuhelussa IAC:n 
neuvoston kanssa. Sen myötä Suomen 
rooli IAC:n verkostossa vahvistuu.

Galleriat ja museot osana ohjelmaa
Kongressi tarjoaa gallerioille ja museoille mahdollisuuden jär-
jestää vuonna 2020 keramiikkanäyttelyitä ja muuta ohjelmaa 
osana kongressia. Näyttelyitä markkinoidaan IAC:n jäsenten 
lisäksi myös suurelle yleisölle, koska vuonna 2020 keramiikka-
taide on IAC:n kongressin myötä enemmän esillä. 

Kansainvälistä näkyvyyttä
Kongressi saa osakseen kansallista ja kansainvälistä huomiota 
mediassa. IAC2020 kongressia sekä siihen liittyviä näyttelyitä ja 
oheisohjelmaa tullaan markkinoimaan aktiivisesti niin kotimaassa  
kuin ulkomailla. Erityisesti Taiwanissa IAC2018 kongressissa sen 
näkyvyyteen panostetaan. Media ja imagovaikutukset tulevat  
olemaan merkittävät. 

IAC kongressi
• järjestetään joka toinen vuosi
• taiteilijoiden, keräilijöiden, taidealan medioiden,  

yliopistojen, gallerioiden ja museoiden edustajien tilaisuus 
keskustella alan ajankohtaisista asioista

• aiemmin mm. Yhdysvalloissa, Koreassa, Ranskassa ja  
Espanjassa ja seuraavaksi 2018 Taiwanissa

• IAC2020 Suomessa elo–syyskuussa
 Ћodotetaan noin 300 alansa huippua 40 eri maasta
 Ћteema ”On the Edge” 
 Ћviikon kestävä tapahtuma ja siihen liittyvä IAC:n jäsenten  
ja kansallisen keramiikan näyttelyt Rovaniemellä ja Posiolla
 Ћnäyttelyitä ja ohjelmaa myös laajemmin
 Ћennen ja jälkeen kongressin toteutetaan Pre sekä Post Tour  
-ohjelmat, jotka sisältävät monipuolisesti tapahtumia ja  
näyttelyitä eri puolilla Suomea

International Academy of Ceramics (IAC)
• perustettu 1953
• n. 600 henkilö- ja yhteisöjäsentä 55 maasta
• UNESCON virallinen yhteistyökumppani  

ja neuvoa-antava organisaatio 
• toimii foorumina, jossa kulttuurin ja taiteen  

tulevaisuus sekä edistäminen eri maissa ovat  
keskeisessä roolissa sen kaikissa toimissa

Kongressi tuo maailmanlaajuista huomiota  
järjestäjämaan keramiikkataiteen tekijöille,  

koultukselle ja tutkimukselle. 



Sinustako kumppanimme?

Kongressin yhteistyökumppaneina toimivat 
mm. Aalto yliopisto, Lapin yliopisto, Posion kun-
ta, Pentik, suomalaiset keramiikkataiteilijat ja  
Teollisuustaiteen Liitto Ornamo. Kongressi- 
ohjelman toteuttamiseksi eri puolilla Suomea 
tarvitaan laaja yhteistyöverkosto, joten lisää  
yhteistyökumppaneita haetaan edelleen.
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