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Tietokorttiin on koottu tiedot
taidegallerioiden lukumääristä ja
taustaorganisaatioista sekä keskeisistä
avainluvuista vuodelta 2016. Tiedot
perustuvat Framen keräämään
toimialatietoon sekä taidegallerioiden
vuositilastoon 2016.

Taidegalleriat Suomessa

Taidegalleriat
taustaorganisaation
mukaan

36 %
50 %

Noin puolet sijaitsi Helsingissä

Taidegalleriat ovat elossa olevien
ammattitaiteilijoiden tekemää nykytaidetta
esittäviä tiloja tai toimijoita, joiden
pääasiallinen tehtävä on tuottaa
säännöllistä ja vaihtuvaa näyttelytoimintaa.
Usein taidegallerian toimintaan kuuluu
myös taideteosten myynti. Taidegalleriaan
on pääsääntöisesti vapaa pääsy.

14 %

Kolmannen sektorin galleriat
Taustalla taiteilijaseura tai muu yhdistys, säätiö,
osuuskunta tai vapaa ryhmä; usein taiteilijavetoisia.

Yksityiset galleriat
Suomessa toimi vuonna 2016 yhteensä
116 taidegalleriaa, kaikkiaan 26 paikkakunnalla.
Taidegallerioista ei ole olemassa täysin kattavaa listaa,
ja joitakin määritelmän alle kuuluvia gallerioita on
voinut jäädä huomiotta.

Taustalla yksityinen yritys tai
elinkeinonharjoittaja

Julkisyhteisöjen galleriat
Taustalla kunta, kaupunki,
valtio tai taidekorkeakoulu
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Taidegallerioiden avainlukuja 2016
Taidegallerioihin
tehtiin yhteensä noin

Taidegallerioiden vuoden 2016 toimintaa koskevaan
tilastokyselyyn vastasi 66 galleriaa (57 % kaikista
gallerioista). Tässä esitetyt luvut koskevat kyselyyn
vastanneita gallerioita.

700 000

Taidegallerioiden näyttelyissä oli
mukana yhteensä noin

3 000

Taidegallerioissa järjestettiin
yhteensä lähes

1 200

käyntiä.

Noin 65 % käynneistä tehtiin
Helsingissä sijaitseviin gallerioihin.

taiteilijaa.

Käyntitieto saatiin 63 taidegallerialta. Kaikkien
116 taidegallerian käyntimäärä vuonna 2016
oli arvion mukaan 1,3 miljoonaa (ml. Helsingin
Taidehalli) (ks. frame.fi/tietoa-alasta/tilastot).

Huom. Samoilla taiteilijoilla on voinut olla
teoksia useissa eri gallerioissa ja näyttelyissä,
jolloin todellinen luku on tätä pienempi.

näyttelyä.

Taidegallerioissa esitettävät taiteenlajit
% gallerioista esittää tätä taiteenlajia
Valokuvataide

91 %

Maalaustaide

85 %

Kuvanveisto

83 %

Installaatio

80 %

Mediataide

77 %

Piirustustaide

72 %

Taidegrafiikka

66 %

Äänitaide

57 %

Performanssi

45 %

Sarjakuvataide
Taidekäsityö

37 %
34 %

Lähteet Frame Contemporary Art Finland 2017. Taidegalleriatilasto 2016.

Lisätietoja frame-finland.fi/tietoa-alasta/tilastot/

Taidegallerioiden teosmyynti
oli yhteensä lähes

Taidegallerioista

10,3

17 %

miljoonaa euroa.

osallistui taidemessuille ulkomailla.

Yksityisten gallerioiden osuus
teosmyynnin summasta oli lähes 90 %,
josta kolmasosa tuli ulkomailta.

Yksityisistä gallerioista
ulkomaisille messuille
osallistui noin 30 %.

Teosmyyntitieto saatiin 39 taidegallerialta.

