Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki, Puh. 09-8364 9961, 050-595 4974, info@skjl.fi, www.skjl.fi

SKjL:n jäsentiedote 4/2017 - 7.4.2017
SKJL:N TOIMINNANJOHTAJA VAIHTUU
Olen toiminut SKjL:n toiminnanjohtajana vuodesta 2002 alkaen eli yhtäjaksoisesti yli 15 vuotta. Näihin vuosiin on mahtunut paljon
muutoksia ja uudistuksia sekä kuvataiteen kentällä yleensä että SKjL:n toiminnassa. Liiton jäsenyhdistyksiä oli toiminnanjohtajan
pestin aloittaessani 38 kpl – tänä päivänä yhdistyskartta on laajentunut 53 jäsenyhdistykseen. Vuosiin mahtuu paljon kenttätyötä eli
monia matkoja, tapaamisia ja keskusteluja jäsenyhdistysten edustajien kanssa, alan seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin
osallistumisia sekä liiton näyttelyiden suunnittelua, rakentamista ja purkamista. Paljon on ollut toimistotyötä: yhteydenottoja,
jäsenkirjeitä, suunnitelmia, raportteja, kannanottoja jne. Lisäksi, mutta ei vähäisimpänä, muistan lämmöllä Galleria SEINÄn ja Aspan
ateljeen toiminnasta huolehtimista. Vuodet ovat olleet erittäin kiinnostava näköalapaikka kuvataiteen kentälle, jolla pysyn edelleen,
mutta ehkä enemmän hanke- ja projektipainotteisesti. On aika katsoa kenttää hieman uudenlaisesta näkökulmasta.
Haluan kiittää jo tässä vaiheessa vuotta kaikkia liiton hallituksen jäseniä, jäsenyhdistyksiä ja niiden aktiiveja sekä Suomen
Taiteilijaseuran ja muiden jäsenliittojen henkilökuntaa hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Toivotan samalla kaikille teille menestyksekästä
ja idearikasta taiteellista tulevaisuutta – kuvataiteilijoiden yhteinen etu edellä edeten ja kaikki yhdessä toinen toistaan tukien.
FM Harri Hirvonen
SKjL:n toiminnanjohtaja Harri Hirvonen jättää tehtävänsä viimeistään 31.7.2017, jonka jälkeen uusi toiminnanjohtaja astuu liiton
palvelukseen. Uuden toiminnanjohtajan rekrytoinnista ilmoitetaan tarkemmin mm. seuraavassa liiton jäsenkirjeessä.

SKJL:N KEVÄTVUOSIKOKOUS
SKjL:n kevätvuosikokous järjestetään la 6.5.2017 klo 12-17 Kotkassa, Kotkan pääkirjaston (Kirkkokatu 24) auditoriossa.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään jäsenyhdistyksille vähintään kahta viikkoa ennen kokousta sähköpostitse.
Jäsenyhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan kokousedustajiensa lukumäärä pe 28.4.2017 mennessä liiton toimistoon sähköpostitse.
Samalla pyydetään ilmoittamaan erikseen kahvitukseen osallistuvat (+ ruoka-aineallergiat). Alustava ohjelma on seuraava:
12.00-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-17.00

Tarjoilua: Kahvi/tee & suolainen/makea pala & hedelmiä (Cafe Sonetti)
Kotkan Taiteilijaseura ry, Puheenjohtaja Helena Paakkinen
SKjL 2002-2017, SKjL:n toiminnanjohtaja Harri Hirvonen
SKjL:n kevätvuosikokous

Tervetuloa SKjL:n kevätvuosikokoukseen Kotkaan!

UUSIA JÄSENYHDISTYKSIÄ
SKjL:n hallitus on hyväksynyt liiton jäseniksi Lapuan Taiteilijaseura ry:n (perustettu 1971) ja Kaakon taide ry:n (perustettu 2015).
Kaakon Taide poikkeaa SKjL:n muista jäsenyhdistyksistä siinä, että sen muodostavat viisi yhdistystä eli Etelä-Karjalan
Taiteilijaseura, Kaakkois-Suomen taidekäsityöläiset TÄKY, Korutaideyhdistys, Kotkan Taiteilijaseura ja Kouvolan Taiteilijaseura
KOUTA. Tervetuloa mukaan liiton toimintaan kaikille uusille jäsenille!

JÄSENKORTIT JA JÄSENMAKSUT 2017
SKjL:n jäsenyhdistyksille on lähetetty vuoden 2017 jäsenkortteja vuoden 2016 jäsenmäärän eli viimeisimmän tiedon mukaisesti. Jos
jäsenmääränne on kasvanut tai kasvaa kuluvan vuoden mittaan, voi jäsenkortteja tilata lisää liiton toimistosta tarpeen mukaan. Jos
ette ole vielä maksanut jäsenmaksua maaliskuun 2017 loppuun mennessä, voitte suorittaa sen aiemmin saamaanne laskua
käyttäen. Kiitos!

NÄYTTELYT
GALLERIA SEINÄ SKjL:n Galleria SEINÄssä (Mannerheimintie 19 b, Helsinki) on esillä Marika Schroderuksen (Lahden TS)
”Uusiin maisemiin” 26.4.2017 saakka. Ikkunagalleria on avoinna ympäri vuorokauden 24/7. Galleria SEINÄä koskevissa
kysymyksissä toivotaan käytettävän sähköpostiosoitetta: galleriaseina@gmail.com.
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TEEMANÄYTTELY SKjL:n teemanäyttely ONNI on avoinna Lapuan Taidemuseossa (Kulttuurikeskus Vanha Paukku,
Kauppakatu 23) 27.5.2017 saakka. ONNI teemanäyttely on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
VUOSINÄYTTELY Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto kutsuu kuvataiteilijoita ehdottamaan teoksiaan SKjL:n vuosinäyttelyyn
Riihimäen taidemuseoon 7.10.2017 – 28.1.2018. SKjL:n vuosinäyttely 2017 on avoin kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville
taiteilijoille ja taiteilijaryhmille sekä kuvataiteen korkeakouluopiskelijoille. Näyttelyyn hakeminen ei edellytä taiteilijajärjestöjen
jäsenyyttä. Näyttelyyn tarjottavien teosten on oltava vuosina 2015-2017 valmistuneita. Näyttelyn kuratoivat Eeva Holkeri, Aleksandra
Kiskonen, Ingrid Orman, Mariliis Rebane, Saskia Suominen ja Anna-Kaisa Rastenberger. Teosvalinnat tehdään sähköisen
hakumateriaalin perusteella. SKjL:n vuosinäyttelyn 2017 järjestetään Riihimäen taidemuseon 1. kerroksessa
(www.riihimaentaidemuseo.fi).
• Teosten tarjoaminen Teosehdotukset toimitetaan sähköisellä hakemuksella 31.5.2017 klo 16.00 mennessä käyttäen
sähköisen hakupalvelun linkkiä: http://skjl.opencurat.com.
Haku etenee seuraavasti: 1) Linkin kautta rekisteröidytään ensin hakupalvelun käyttäjäksi. Oma sähköpostiosoite toimii
käyttäjätunnuksena. Luo lisäksi oma salasana. 2) Tämän jälkeen kirjaudutaan sisään näyttelyn hakupalveluun käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Hakija täyttää sisään kirjauduttuaan ohjeiden mukaan pakolliset perustiedot itsestään ja teoksistaan sekä lisää
teoskuvat korkeintaan kuudesta (6) taideteoksesta. Teoskuvassa tulee näkyä koko teos, myös mahdolliset kehykset. Video- ja
ääniteokset sekä performanssit lisätään hakemukseen sähköisenä linkkinä. HUOM! Taiteilija vastaa itse sähköisten teosten
esitystekniikasta näyttelyn aikana. Toiveet esitystavasta ja -tekniikasta liitetään hakemukseen. Hakuohjelma ilmoittaa, jos hakemus
on vaillinainen pakollisten tietoja puuttuessa. Kun hakemus on valmis, lähetä se järjestelmään erillisestä Lähetä-napista!
• Jurytysmaksu on 40 €, kuvataiteilijan ammattiin korkeakoulussa opiskelijoille 20 € ja taiteilijaryhmille 60 €. Maksu suoritetaan
hakemuksen yhteydessä viitenumeroa 1009 käyttäen liiton tilille FI56 5541 2820 0153 95. Maksutosite jurytysmaksusta liitetään
sähköisen hakemuksen oheen.
• Kuljetukset, vakuutukset ja teosmyynti Taiteilija vastaa teostensa kuljetuskustannuksista. SKjL vastaa teosten
kuljetusvakuutuksesta ja Riihimäen taidemuseo näyttelyvakuutuksesta. Teosmyynnistä SKjL ei peri lainkaan myyntiprovisiota vaan
mahdollinen teosmyynti käydään suoraan ostajan ja taiteilijan välillä.
• Näyttelyyn valitut taiteilijat on nähtävissä SKjL:n kotisivuilla www.skjl.fi/ajankohtaiset-nayttelyt/ aikaisintaan viikolla 26. Tuloksista
ilmoitetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille kirjeitse.
• Teosten toimitus Näyttelyyn valitut teokset tulee toimittaa Riihimäen taidemuseoon (Temppelikatu 8, 11100 Riihimäki) rahtina tai
postitse to-pe 21.-22.9. & ma-ti 25.-26.9. vä̈lisenä aikana (klo 9-17) merkinnöillä ”Perille kanto” ja ”SKjL 2017”. Omalla tai
yhteiskuljetuksella tulevien teosten on oltava perillä ti 26.9. klo 17. Teokset on merkittävä sähköisen hakulomakkeen tietoja
vastaavasti (taiteilija, teoksen nimi ja valmistumisvuosi) ja teokset on oltava ripustuskunnossa.
• Teokset palautetaan näyttelyn päätyttyä pääsääntöisesti Matkahuollon ja Postin välityksellä vastaanottajan laskuun. Jos teokset
on tuotu taiteilijoiden omalla tai yhteiskuljetuksella, tulee teokset noutaa välittömästi näyttelyn päätyttyä, viimeistään ke 31.1.2018 klo
17 mennessä. Muussa tapauksessa teokset lähetetään taiteilijoille viikolla 5.
• Lisätietoja Näyttelysihteerinä toimii SKjL:n toiminnanjohtaja Harri Hirvonen. Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry,
Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki Puhelin 09-8364 9961 (ma-ke klo 9-17 ja to klo 9-12). Sähköposti info@skjl.fi, www.skjl.fi

VILNIEMI
ASPAN ATELJEE Aspan ateljeen haku on päättynyt ja vuokraviikot kaudelle 2017 on jaettu. Mahdollisista peruutusajoista
ilmoitetaan liiton kotisivuilla: www.skjl.fi/aspan-ateljee-hakeminen/

JÄSENYHDISTYKSET
ETELÄ-KARJALAN TAITEILIJASEURA Näyttely Imatran taidemuseossa (Virastokatu 1) 13.4.2017 saakka.
RIIHIMÄEN KUVATAITEILIJAT Vuosinäyttely Samuli Parosen salissa, Riihimäen kaupunginkirjasto (Kauppakatu 16) 28.4.2017
saakka.

TAIDELAINAAMOT
KUUKAUDEN TAIDELAINAAMO Huhtikuun taidelainaamo on Porin Taiteilijaseuran taidelainaamo:
http://taidelainaamo.porintaiteilijaseura.fi/

NÄYTTELYAJAT
GALLERIA 5 Galleria 5 sijaitsee Oulun ydinkeskustassa viehättävässä keltaisessa puutalossa, kulttuuritalo Valveen kupeessa.
Näyttelytila on 62 m² kokoinen ja muodostuu kolmesta huoneesta. Seinäpinnat ovat valkoiset ja lattia harmaata linoleumia.
Huonekorkeus on keskimäärin 2 metriä 80 cm. Yksi tiloista on pimennettävissä. Galleriaan on investoitu uudet LED-valot vuoden
2016 alussa ja seinäpinnat on kunnostettu vuoden 2017 alussa. Galleria 5 tarjoaa hyvät puitteet niin yksityis- kuin
ryhmänäyttelyillekin. Galleria on avoinna yleisölle ke-pe klo 12-18 ja la-su 12-16. Galleriaa ylläpitää Oulun Taiteilijaseura -63 ry.
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• Näyttelyvuokra on 1200 € / 3 viikkoa ja 1600 € / 4 viikkoa. Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n jäsenet saavat vuokrasta 20 %
alennuksen. Hintaan sisältyy mm. markkinointi ja tiedotus, näyttelyn valvonta, asiakaspalvelu ja yleisöesittelyt. Uutuutena on
gallerian nettisivuille tänä vuonna avattu myyntikokoelma, jossa teokset ovat esillä näyttelyn ajan ja taiteilijan halutessa myynnissä
myös näyttelyn päätyttyä. Myydyistä teoksista Galleria 5 perii 25 % myyntiprovision + Alv 24% (yhteensä 31% myyntihinnasta).
• Hakuaika keväälle ja kesälle 2018 päättyy 30.4.2017. Lisäksi kuluvalle vuodelle on vapautunut näyttelyaika 18.10.-5.11.2017.
Vapaamuotoiseen hakemukseen on sisällytettävä:
* Kirjallinen kuvaus näyttelysuunnitelmasta
* 5 kpl valokuvia/tulosteita
* Ansioluettelo.
* Toive näyttelyn ajankohdasta ja kesto (3 vai 4vko)
Näyttelyvalinnat tekee Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n näyttelytoimikunta. Pyydämme lähettämään näyttelyhakemukset osoitteeseen:
galleria5nayttelyhaku@gmail.com TAI Galleria 5/Näyttelytoimikunta, PL 42, 90015 Oulun kaupunki.
GALLERIA RANTAKASARMI Helsingin Taiteilijaseuran Galleria Rantakasarmin näyttelyajat vuoden 2018 keväälle ovat nyt
haettavissa. Haussa olevat näyttelyajat sijoittuvat jaksolle tammi-kesäkuu 2017. Yksittäinen näyttelyaika on neljä viikkoa. Galleriasta
voi hakea aikaa koko tilaan (228 m2) tai jaetulle yhden salin (114 m2) näyttelyajalle. Tila sopii monenlaisille näyttelykokonaisuuksille,
sekä yksityisnäyttelyille että yhteis-/ryhmänäyttelyille. Haun deadline on 30.4.2017.
• Nykyisen toimintamallin mukaan Galleria Rantakasarmin näyttelyt toteutetaan taiteilijavetoisesti, mikä näkyy hyvin kohtuullisina
näyttelyvuokrina. Näyttelyvalvonta ja näyttelytiedottaminen (kutsut, julisteet, avajaiset, lehdistötiedotteet) kuuluvat näyttelyä pitävän
taiteilijan / taiteilijaryhmän vastuulle. Myös teosmyynti on taiteilijan vastuulla ja näin ollen Helsingin Taiteilijaseura ei peri
myyntiprovisiota.
• Galleria Rantakasarmin hakemus sisältää täytetyn hakemuslomakkeen, näyttelysuunnitelman, ansioluettelon kaikilta hakijoilta
sekä kuvia uusista teoksista. Hakemuksen voi toimittaa joko sähköisenä tai postitse. Näyttelyvalinnat tekee Galleria Rantakasarmin
näyttelytoimikunta. Valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse.
• Lisätietoja: http://helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-rantakasarmi/nayttelyaikojen-haku/
• Näyttelytila ja kuvat: http://helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-rantakasarmi/nayttelytila/
• Tiedustelut ja sähköiset hakemukset: eeva.muona@helsingintaiteilijaseura.fi
GALLERIA KATARIINA & STUDIO Helsingin Taiteilijaseuran Galleria Katariinan & Studion haku kevätkaudelle 2018 on käynnissä
Galleria Katariina, Kalevankatu 16, Helsingin keskusta Haettavat näyttelyajat sijoittuvat ajanjaksolle tammi–kesäkuu 2018.
Yksittäinen näyttelyaika on noin kolme viikkoa. Galleriaan sopivat monen tyyppiset teokset: maalaukset, veistokset, grafiikka,
valokuvat, installaatiot ja videoteokset. Galleria on kooltaan noin 60 m2, tila jakautuu kahteen huoneeseen. Vuokra sisältää kutsun ja
julisteen suunnittelun ja painatuksen. Haussa ovat myös Galleria Katariinan studiotilan ajat kevätkaudelle 2018, deadline sama
30.4.2017 (katso erilliset ohjeet).
• Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.4.2017 (saman päivän postileima kotimaasta kelpaa) Hakemus sisältää täytetyn
hakemuslomakkeen, näyttelysuunnitelman, ansioluettelon, kuvaluettelon ja kuvia muistitikulla tai cd:llä jpg-muodossa. Ks. tarkempia
ohjeita hakijoille, www.helsingintaiteilijaseura.fi (Galleria Katariina/ näyttelyaikojen haku tai Galleria Katariinan Studio/näyttelyaikojen
haku).
KOUTA-GALLERIA Kouta-galleria on Kouta ry:n (Kouvolan taiteilijaseuran) ylläpitämä galleria, joka sijaitsee Kouvolan taidemuseo
Poikilon toisen kerroksen näyttelysalissa omassa noin 36 neliön kokoisessa tilassa. Kuvia galleriasta löytyy Kouta ry:n FaceBook
sivuilta: https://www.facebook.com/kouvolantaiteiljaseura Näyttelytilasta ei peritä vuokraa. Taiteilija vastaa näyttelyn teosmyynnistä
itse. Galleria ei peri provisiota myynneistä. Taiteilija vastaa teosten kuljetuksesta ja vakuuttamisesta sekä näyttelynsä ripustuksesta
ja purkamisesta. Kouta-galleria on avoinna yleisölle Taidemuseo Poikilon aukioloaikoina museon pääsylipulla.
• Vapaamuotoiset hakemukset vuodelle 2018 Kouta-galleriaan 31.5. mennessä osoitteeseen info@kouvolantaiteilijaseura.fi
Kouta-gallerian haku on avoinna kaikille taiteilijoille asuinpaikkakunnasta/mahd. taiteilijaseurajäsenyydestä riippumatta.
Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:
- CV
- Näytekuvia ja linkki nettiportfolioon
- Selvitys Kouta-galleriaan haettavan näyttelyn sisällöstä
- Aikataulutoive
Näyttelyhakemukset käsittelee Kouta ry:n johtokunta, valituille lähetetään näyttelysopimus hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi
kesän aikana.
GALLLERIA HUUTO Galleria Huudon Jätkäsaaren L3-makasiinissa olevien gallerioiden näyttelyajat kevätkaudelle
2018 ovat haettavissa 18.4.2017 asti. Näyttelyajat vuonna 2018 ovat neljä viikkoa. Vapaamuotoiset hakemukset (sisältäen
ansioluettelon, suunnitelman ja kuvamateriaalin (max 10 kpl) sähköisesti pdf-tiedostona (viestin maksimikoko liitteineen 4 Mb)
osoitteeseen haku@galleriahuuto.net tai A4-portfoliona osoitteeseen Galleria Huuto, Näyttelytoimikunta, PL 200, 00181 Helsinki,
Lisätietoja: www.galleriahuuto.net
PROMENADIGALLERIA Promenadigalleria on Hyvinkään Taiteilijaseuran galleria, joka sijaitsee noin kilometrin päässä Hyvinkään
rautatieasemasta. Rakennus on kaksikerroksinen puutalo 1800-luvulta. Näyttelytilaa galleriassa on n. 84m². Pohjapiirros ja kuvia
tilasta löytyy Taiteilijaseuran nettisivuilta, www.hyvinkaantaitelijaseura.com
• Kevät 2018 näyttelyajat ovat nyt haussa. Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen näyttelysuunnitelma, viisi hyvälaatuista
teoskuvaa ja ansioluettelo tulee toimittaa 30.4.2017 mennessä (postileima riittää) osoitteeseen: Hyvinkään Taiteilijaseura /
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näyttelytoimikunta, Vaiveronkatu 10, 05900 Hyvinkää. Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen
vaiveronkatu10@gmail.com. Näyttelyn kesto on kolme viikkoa ja näyttelymaksu Hyvinkään Taiteilijaseuran jäseniltä 235 €/kerros ja
muilta 370 €/kerros. Muista merkitä hakemukseesi, haetko näyttelyaikaa yhteen vai kahteen kerrokseen. Näyttelyn järjestäjän tulee
huolehtia näyttelyvalvonnasta sunnuntaisin ja juhlapyhinä. Muina aikoina valvonnasta vastaa Hyvinkään Taiteilijaseura.
GALLERIA AARNI Näyttelyaikojen haku keväälle ja syksylle 2018 on avoinna nyt ja päättyy 21.4.2017.
• Galleria AARNI Kaunis yhtenäinen näyttelytila, lattiapinta-ala 52 m2, ripustusmetrejä 20m. Lisäksi näyttelypitäjällä on mahdollisuus
käyttää leveää, hyvin valaistua ikkunapenkkiä (0,9 m x 7 m). Gallerian lattia on harmaaksi maalattu kivilattia. Tilassa on runsaasti
epäsuoraa luonnonvaloa, isot ikkunat pohjoiseen. Seinät ovat 16 mm paksua puulevyä. Tilan ripustusseinien korkeus on 2,45m ja
tilan kokonaiskorkeus 3,17 m. Valaistuksena luonnonvalo ja loisteputket. Galleria Aarnin vuokra on 1200 €. Näyttelyvuokraan sisältyy
näyttelytilan valvonta, aktiivinen sähköinen tiedottaminen, avajaisten järjestäminen sekä tilan siivous. Näyttelyaika on neljä viikkoa.
Aikaan sisältyy sekä ripustus että purkaminen.
• Studio AARNI Studio sijaitsee vilkkaan läpikulkureitin varrella. Se on näyttävä ja ohittamaton tila, joka kutsuu ohikulkijoitakin
pistäytymään näyttelyssä. Uusittu kohdevalaistus on päällä myös gallerian kiinnioloaikoina. Studio AARNIn näyttelytila on noin
17 m2, suorakaiteen muotoinen. Ripustusseinää on yhteensä n. 10 m. Studiossa on kaksi ripustusseinää (7,5 m ja 2,3 m) ja kaksi
täysin avattavaa lasiseinää kauppakeskuksen käytävälle. Lasipaneeleja voi näyttelystä riippuen avata tarpeen mukaan, kaikki tai
muutama. Seinät ovat 16mm paksua puulevyä, ripustuskorkeus on 2,45m, kokonaiskorkeus n. 3m. Lattialla on tummanharmaita
kivilaattoja. Valaistuksena loisteputket ja/tai voimakkaat kohdevalaisimet. Studio Aarnin vuokra on 550 €. Näyttelyvuokraan sisältyy
näyttelytilan valvonta, aktiivinen sähköinen tiedottaminen, avajaisten järjestäminen sekä tilan siivous. Näyttelyaika on neljä viikkoa.
Aikaan sisältyy sekä ripustus että purkaminen.
• HAKEMUS Näyttelyhakemus tulee olla yhtenä PDF-tiedostona, jonka maksikoko on 3 MB. Hakemuksen rakenne:
1. Hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja kotisivuosoite. (Ryhmältä taiteilijoiden nimet sekä valitun yhteyshenkilön sähköpostiosoite)
2. Tiivis näyttelysuunnitelma, jossa selkeästi haetaanko Gallerian vai Studion näyttelyaikaa.
3. Teoskuvat 5-10 kpl, muista teostiedot
4. Ansioluettelo
5. Mahdollinen näyttelyaikatoive
Emme käsittele muussa muodossa saapuvia tai puutteellisia hakemuksia. Ethän siis lähetä erillisiä liitteitä, kuvia tai linkkejä.
Lähetä näyttelyhakemus viimeistään 21.4.2017 sähköpostilla osoitteeseen seela.petra@espoonkuvataiteilijat.fi Nimeä hakemuksesi
sähköpostiin selkeästi: Galleria Aarni tai Studio Aarni / Näyttelyhakemus 2018
• Katso tilakuvat ja lisätiedot: http://www.espoonkuvataiteilijat.fi/aarni/nayttelyajanhakeminen
GALLERIA RAJATILA Hakuaika Galleria Rajatilan kevätkaudelle 2018 on auennut! Viimeinen hakupäivä on sunnuntaina
30.4.2017. Ainoastaan sähköpostitse tulleet hakemukset hyväksytään.
• HAKUOHJEET Näyttelyaikaa haetaan vapaamuotoisella PDF-hakemuksella, jossa tulee olla:
– hakijan täydelliset yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ym.)
– näyttelysuunnitelma
– maininta hakeeko käyttöönsä yläkertaa, alakertaa vai koko tilaa
– kuvia tai luonnoksia näyttelyyn tulevista teoksista tietoineen
– vähintään 5 kuvaa uusimmasta tuotannosta teostietoineen
– videomateriaali esikatselulinkkinä
– ansioluettelo
– mahdollinen toive näyttelyn ajankohdasta.
– Hakemus tulee lähettää yhtenä PDF-tiedostona, jonka tiedostokoko on max 3 MB.
– Hakemuksen otsikkokenttään tulee merkitä “Näyttelyhaku”.
• Hakemukset lähetetään 30.4.2017 klo 23.59 mennessä osoitteeseen: rajataide.haku@gmail.com
• TIETOA NÄYTTELYTILASTA Tilavuokrat* vuonna 2017 ovat: koko tila 1220 €, yläkerta 800 €, alakerta 420 €.
* HUOM! Hinnat ovat ilmoittamishetkenä voimassa olevat vuokrahinnat. Näyttelytilojen vuokrat tarkistetaan ennen
näyttelysopimusten allekirjoittamista.
• Tutustu galleriaan ja sen pohjapiirrokseen www.rajataide.fi Näyttelyperiodit ovat kolmen viikon mittaisia ja varsinainen näyttelyaika
18 päivää. Ripustukseen on käytettävissä 2,5 päivää. Näyttelyvuokraan sisältyy näyttelytilan valvonta ja avoinnapito,
näyttelytiedottaminen sekä julisteiden jako, tilan siivous, taiteilijan avustaminen (rajoitetusti) sekä mahdollisuus saada käyttöön
Galleria Rajatilan av-kalustoa. Näytteilleasettaja vastaa itse näyttelyn ripustamisesta ja purkamisesta sekä kuljetus-, painatus- ja
avajaiskuluista. Näytteilleasettaja vastaa myös teosten mahdollisista vakuutuksista. Näytteilleasettajat valitsee Rajataide ry:n
näyttelytoimikunta.
• LISÄTIETOA Sanna Maria Paananen, Näyttelysihteeri, 045 350 5930, galleria@rajataide.fi, www.rajataide.fi

NÄYTTELYT
PRESSAT SUOMI 100 ”Valtakunnallinen kuvataiteilijoiden näyttely tuo esille Suomen itsenäisyyden ajan päämiehet uudessa
valossa ja uusia ajatuksia herättäen. Näyttelyn työt kootaan avoimella teoshaulla." K. J. Ståhlberg, Lauri Kristian Relander, P. E.
Svinhufvud, Kyösti Kallio, Risto Ryti, J. K. Paasikivi, Urho Kekkonen, Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari, Tarja Halonen, Tarja Halonen
ja Sauli Niinistö.
• Osallistuminen: Toteutus ja tekniikka on vapaa, maksimi teoskoko 120x120cm. Ilmoittautuminen 15.5.2017 mennessä;
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pressat.suomisata@gmail.com (näyttelyyn haetaan apurahoja, jos niitä ei myönnetä, voi tulla pieni osallistumismaksu).
Kuvamateriaali näyttelyhakua varten on lähetettävä 31.9.2017 mennessä. Digitaaliset tiedostot; pressat.suomisata@gmail.com,
tiedostokoko enintään 2 Mt. Paperikuvat A4 koko: Galleria Aarni, Heikintori / Tapiola, PL 43, 02101 Espoo. Kuoreen tunnus “Suomi
100 Pressat”. Kuvamateriaalia ei palauteta. Osallistujille ilmoitetaan näyttelyyn hyväksymisestä 30.10.2017 mennessä. Osallistuja
vastaa töiden kuljetus– ja lähetyskustannuksista ja vakuuttamisesta. Näyttelypaikka on Galleria Aarni, Heikintori / Tapiola, Espoo.
Näyttely on avoinna 22.11.–22.12.2017. Tiedustelut: pressat.suomisata@gmail.com
PALAS TAIDEPOLKU Kutsumme taiteilijoita Palas Taidepolku ympäristötaidenäyttelyyn. Palas Taidepolku on järjestetty vuodesta
2008 lähtien ja ensi kesänä on kymmenes näyttely. Tämän kesän näyttely avataan (alustavasti)17.6. ja näyttely on avoinna elokuun
loppuun. Palas sijaitsee Hyvinkään Palopurolla, n. 5 km Hyvinkään keskustasta etelään Jokelan tietä, Knehtilän tilan (luomuviljelytila) välittömässä läheisyydessä. Palas Taidepolku on lehtometsässä pienen harjun ympärillä, keskellä luomuviljelypeltoja.
Palas Taidepolku on myös sisarnäyttely Arts in the Environment – Nordic Symposium – tapahtumalle, joka järjestetään Helsingissä
elo- syyskuun vaihteessa.
• Palas Taidepolulle osallistuvan taiteilijan tulee sitoutua ekologiseen taiteen tekemiseen, metsän eläimille ja kasveille turvalliseen
työskentelyyn. Taiteilija hoitaa teoksensa kuljetuksen, pystytyksen ja mahdollisen huoltamisen näyttelyn ajan. Teos on taiteilijan
vastuulla ja hänen omaisuutta koko näyttelyn ajan, mukaan lukien ajan, jonka teos on Palas Taidepolulla näyttelyn jälkeen. Teokset
puretaan syyskuun alussa, mutta mikäli taiteilija haluaa, teos voi jäädä paikalleen tuleviksi vuosiksi, se tietysti tarkoittaa sitä, että sen
tulee kestää vuodenajan vaihtelut ja sitä huolletaan. Taidepolulla on useita teoksia aikaisemmilta vuosilta.
• Lisätietoja ja kuvia aiemmista näyttelyistä: www.palastaidepolku.com, Facebook: PALAS taidepolku / Art Path PALAS. Lähetä
työsuunnitelmasi, kuvia aiemmista teoksistasi ja mahdollinen kotisivuosoite 15.5.17 mennessä sähköpostilla valintaryhmälle,
yhteystiedot: taidepolku.palas@gmail.com, Maarit Malin-Pötry ja Reijo Puranen 040-5664284

TAPAHTUMAT
ART FAIR SUOMI 2017 Art Fair Suomi avaa ovensa toista kertaa taiteilijavetoisille gallerioille, tänä vuonna myös kotimaisille
toimijoille. Kansainvälistä ja kotimaista nykytaidetta esittelevä Art Fair Suomi 17 järjestetään Helsingin Kaapelitehtaalla 25.28.5.2017. Kaapelitehtaalle kootaan yli 4000 neliömetrin tilaan noin tuhat teosta valokuvataidetta, media- ja videotaidetta,
installaatioita, äänitaidetta, maalauksia, veistoksia jne. Festivaalin ohjelma rakentuu näyttelyiden ohella mm. keskusteluista ja
taiteilijapuheenvuoroista, seminaareista ja koulutuksista sekä performansseista ja videoesityksistä. Taiteen ammattilaisille järjestään
myös verkostoitumistilaisuuksia. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Muu ry ja Valokuvataiteilijoiden liitto ry.
SUURI MAALAUSTAPAHTUMA Kuvataiteen päivänä, Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10.7.2017 järjestetään Suuri
Maalaustapahtuma. Silloin kokoonnutaan yhdessä tekemään taidetta aiheena Suomalainen maisema. Päivän aikana tehdyistä
töistä kootaan suuri nettinäyttely ja paikallisia pop up -näyttelyitä sekä tehdään yhteistyötä vaikkapa läheisten palvelutalojen kanssa.
Osallistuminen tehdään helpoksi ja mukavan yhteisölliseksi. Some on käytössä yhteyksien luojana. Tule osallistumaan omalla
työlläsi tai kokoamaan oma taiteiluryhmä maalaamaan ja piirtämään yhdessä sekä ideoimaan paikallisia tapahtumia. Idean takana
on Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry. Tapahtuma on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Käy
tapahtuman kotisivuilta www.maalaustapahtuma.fi katsomassa, mistä on kysymys ja miten pääsee mukaan. Olemme myös
Facebookissa. Toivomme runsasta osallistumista ja viestin viemistä eteenpäin!

KILPAILUT
2017 TAIWAN INTERNATIONAL WOOD SCULPTURE COMPETITION Taiwanissa järjestetään kansainvälinen puunveistokilpailu,
jonka osallistumisaika 1.5.-9.6.2017. Kilpailun pääpalkinto on 9000 €. Kilpailusta vastaa Sanyi Wood Sculpture Museum.
Lisätietoa kilpailusta ja osallistumisohjeet: http://wood.mlc.gov.tw/english

PROSENTTITAIDE JA TAIDEHANKKEET
PROSENTTIPERIAATTEEN UUTISKIRJE Suomen Taiteilijaseura edistää julkista taidetta sekä prosenttiperiaatetta
Suomessa. Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen. Julkaisemme
prosenttiperiaatteen uutiskirjettä, jossa kerromme uutisia ja ajankohtaisia kuulumisia prosenttiperiaatteesta sekä julkisesta taiteesta.
Esittelemme erilaisia prosenttiperiaatteen toteuttamisen malleja ja tapoja sekä innostavia esimerkkejä kiinnostavista ympäristöistä
ympäri maata. Uutiskirjeen voi tilata lähettämällä sähköpostia osoitteeseen miisa.pulkkinen@artists.fi.

KOULUTUS
HYVÄ HAKEMUS -SEMINAARISARJA Taidemaalariliitto järjestää Hyvä hakemus -seminaarisarjan toukokuussa 2017.
Seminaareissa käsitellään pääasiassa apuraha-anomuksen laatimista ja kohdistamista, mutta oman osionsa saavat myös
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näyttelyhakemus ja Taidemaalariliiton jäsenhakemus. Seminaarit sijoittuvat maanantai-iltapäiviin tm-gallerian tiloissa Helsingissä ja
ovat avoimia kaikille.
Osa 1: Maanantai 8.5.2017 klo 12–16.30 (Apuraha-anomuksen kohdistaminen, Budjetti, Hankesuunnitelma / tekstin hyvä rakenne)
Osa 2: Maanantai 29.5.2017 klo 12–14.30 (Näyttelysuunnitelma / tekstin hyvä rakenne, Ansioluettelon laatiminen, kuva- ja muut
liitteet, Taidemaalariliiton jäsenhakemus)
• Seminaaripäivien aikana läpikäydään tekstin hyvää rakennetta ja hankesuunnitelmaa kokonaisuutena: miten hakemuksen eri osaalueet tukevat toisiaan ja mikä on tekstin tiivistelmän suhde tekstiin. Hahmotetaan mitä kaikkea hankkeen kokonaisbudjettia
laatiessa tulee ottaa huomioon, omaa työtä arvostaen ja ilman tinkimisvaroja, jotta kustannusarviosta ja rahoitussuunnitelmasta tulee
realistisia. Lisäksi käydään läpi hakemusten muuta materiaalia: millainen on hyvä kuvamateriaali ja miten muodostaa siisti ja omaan
hakemukseen nähden tarkoituksenmukainen ansioluettelo.
• Seminaarien puhujat julkaistaan kevään aikana Taidemaalariliiton internetsivuilla ja jäsentiedotteissa.
• Ilmoittautuminen: Seminaareihin mahtuu noin 70 henkilöä. Osallistujamäärän ennakoimiseksi pyydämme osallistujia
ilmoittautumaan seminaareihin sähköpostitse. Lähetä viesti osoitteeseen ilmoittautumiset@painters.fi seminaaria edeltävään
perjantaihin mennessä (5.5. ja 26.5.).
REPIN INSTITUUTTI Kuvataiteen jatkokoulutus. Haku päättyy pe 26.5.2017. Opetus tapahtuu 28.8.–22.12.2017, 8.1.–20.5.2018
Kotkassa. Lisätietoa: http://repininstituutti.fi/sivut/repin-instituutin-jatkokoulutus-2017-2018/

ATELJEETILAT
SUOMEN TAITEILIJASEURAN ATELJEESÄÄTIÖ: MARBELLAN ATELJEETALO Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö vuokraa
Suomen Taiteilijaseuran omistamaa, Marbellassa sijaitsevaa ateljeetaloa kuvataiteilijoille. Talossa on kaksi ateljeeta ja
makuuhuonetta yhteistiloineen. Kevään haussa ovat jaossa työskentelyjaksot vuodelle 2018, jaksot voivat olla 1-3 kuukauden
pituisia. Vuokra (1.1.2018 alkaen): koko talo 1.525,- € / kk. Talon voi vuokrata yksi yksittäinen taiteilija, kaksi taiteilijaa yhdessä tai
taiteilijaperhe. Koko talon vuokraan sisältyy max. kaksi aikuista ja kolme lasta. Marbellan ateljeetalo on yksi harvoja ulkomaan
ateljeetaloja joihin voi lähteä myös lapsiperheenä.
• Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 19. huhtikuuta 2016 klo 16.00 Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiöön, osoite: Lemuntie 4
D 21, 00510 Helsinki. Taiteilijavalinnoissa TML:n, VTL:n, SKL:n, STG:n ja MUU ry:n jäsenet ovat etusijalla. Kuvia
talosta ja hakulomake löytyvät osoitteesta: www.ateljeesaatio.fi/marbella.html
• Lisätietoa: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, suunnittelija Riikka Suomi-Chande, puh. (09) 7268 0471, e-mail
info(at)ateljeesaatio.fi
VILLA LANTE Rooman keskustassa Gianicolo-kukkulalla sijaitsevassa Suomen Rooman-instituutissa Villa Lantessa on
kuvataiteilijan käytössä tilava ateljee ja 25 m2 yksiö (huone–baarikeittiö–suihku/wc). Ateljeeasunnon vuokra on 750 € / kk.
Taiteilijavalinnassa suositaan pitkäaikaisia työskentelyjaksoja (4–12 kk yhdelle tai-teilijalle). Toivomme, että haettavat
työskentelyjaksot noudattavat seuraavia jakoja: 4 kk jaksolla tammi–huhtikuu, touko–elokuu tai syys–joulukuu sekä 6 kk jaksolla
tammi–kesäkuu tai heinä–joulukuu. On myös mahdollista hakea koko vuoden asu-misoikeutta. Alfred Kordelinin säätiö myöntää Villa
Lanteen valituille taiteilijoille työskentely-ajanjakson kattavan apurahan, jota taiteilijan itsensä ei tarvitse hakea erikseen. Taiteilijat
Villa Lanteen valitsevat yhteistyössä Suomen Rooman-instituuttia ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae ja Alfred
Kordelinin säätiö.
• Hakuaika vuodelle 2018 on 1.4.–28.4.2017. Hakuaika päättyy 28. huhtikuuta klo 16. Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan Säätiön
Institutum Romanum Finlandiae hallitukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä haettava ajanjakso ja perustelut, miksi juuri Roomassa
työskentelemisestä on taiteilijalle etua. Suomen Rooman-instituutissa työskentelee eri tieteen- ja kulttuurin alojen ammattilaisia
osana Rooman kansain-välistä tiede- ja taideyhteisöä. Instituutti rohkaisee taiteilijoita osallistumaan aktiivisesti instituutin ja sen
yhteistyökumppaneiden toimintaan. Hakemukseen tulee liittää työsuunnitelma, ansioluettelo sekä muutama teoskuva. Pyydämme
ilmoittamaan hakemuksessa lisäksi, mikäli olette hakenut vuodelle 2018 myös Alfred Kordelinin säätiön New Yorkin
taiteilijaresidenssiä. Hakemuksia tai niiden liitteitä ei palauteta. Hakemukset lähetetään säätiön apulaisasiamiehelle sähköpostitse:
nissin(at)irfrome.org.
• Lisätietoja Suomen Rooman-instituutista: www.irfrome.org. Kuvataiteilijat voivat vuokrata käyttöönsä Rooman opintomatkojensa
aikana myös Suomen Rooman-instituutin tutkijahuoneita Villa Lantessa. Huonevarauksia koskeviin tiedusteluihin vastaa instituutin
intendentti Simo Örmä (orma[at]irfrome.org).

RESIDENSSIT
SUOMEN NEW YORKIN KULTTUURI-INSTITUUTTI Hakuaika Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin vuoden 2018
residensseihin on huhtikuussa. Instituutti ylläpitää New Yorkissa kahta residenssiasuntoa, joihin voivat hakea SAFAn, Ornamon ja
Suomen Taiteilijaseuran jäsenet. Residenssit ovat kestoltaan 2–3 kuukauden mittaisia, ja ne tarjoavat mahdollisuuden luovaan
työskentelyyn ja tutkimukseen sekä ammatillisia verkostoitumismahdollisuuksia. New Yorkin instituutissa on juuri aloittanut uusi
residenssivastaava, joka tukee verkottumisessa ja residenssinaikaisessa työskentelyssä. Sähköinen hakulomake avautuu instituutin
verkkosivuilla 1.4.2017, hakuaika päättyy 30.4.2017. Lue lisää: http://www.fciny.org/
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SUOMEN TAITEILIJASEURA
KUVATAITEILIJAMATRIKKELI.FI Suomen Taiteilijaseuran ylläpitämällä kuvataiteilijamatrikkeli.fi -sivustolla vierailee kuukausittain
lähes 14 000 kävijää, jotka etsivät tietoa suomalaisista kuvataiteilijoista. Matrikkeli esittelee suomalaisia ja Suomessa asuvia
ammattikuvataiteilijoita. Mukana ovat Suomen Taiteilijaseuran seuraavien jäsenliittojen taiteilijajäsenet: MUU ry, Suomen
Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja Valokuvataiteilijoiden liitto. Taiteilija voi itse päivittää sivunsa
henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan avulla. Päivitystunnusten lunastusmaksu on 30,00 euroa/vuosi ja jäsenliittojen uusille
jäsenille ensimmäisen vuoden päivitysmaksu on 15,00/vuosi. Tiedustelut sähköpostitse osoitteesta matrikkeli@artists.fi ja
puhelimitse (tiistaisin klo 10-16) numerosta 040 8345 170.
KUINKA ELÄÄ KUVATAITEELLA Suomen Taiteilijaseuran sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa taiteilijan työssä eteen tuleviin
tilanteisiin, kuten tietoa eläkkeistä, työttömyydestä, sopimusmalleista, verotuksesta, lakimiehen palveluista jne. Kannattaa käydä
tutustumassa: http://artists.fi/kuinka-elaa-kuvataiteella/

MUUTA
SEINÄHULLU VANTAA Vantaan taidemuseo Artsi ja Street Art Vantaa järjestävät avoimen haun Suomessa toimiville taiteilijoille,
muotoilijoille ja visuaalisen alan ammattilaisille. Haussa etsitään viittä Suomessa toimivaa taiteilijaa Muraalimestarit-ryhmään.
Ryhmän jäsenet pääsevät kesällä 2017 kansainvälisten muraalitaitureiden oppiin ja toteuttamaan omat seinänpäätymaalauksensa
kesällä 2018. Haku löytyy osoitteesta www.streetartvantaa.com/haku. Hae 30.4.2017 mennessä!
• Taiteilijahaun yhteyshenkilönä toimii Maikki Rantala. Hakuun liittyvät kysymykset: maikki.rantala@gmail.com / +358 40 526 7671.
Soittoaika tiistaisin klo 14–19 ja torstaisin klo 10–15. Hakea voi vain yksi henkilö, ei esimerkiksi taiteilijaryhmä. Hakemuksen voi
toimittaa ainoastaan sähköisesti. Hakijoista parhaiten hankkeeseen soveltuvat taiteilijat kutsutaan haastatteluun 4.5.2017 mennessä,
joka pidetään Artsissa tai Skypen välityksellä. Haastateltavista valitaan viisi taiteilijaa Muraalimestarit-ryhmään. Voittajat julkistetaan
10.5.2017. Varasijalle valituille hakijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti 10.5.2017.
• Mistä Seinähullu Vantaassa on kysymys? Artsin ja Street Art Vantaan yhteishanke Seinähullu Vantaa tuo kahden vuoden
aikana katutaidetta Myyrmäkeen, Hakunilaan, Koivukylään ja Länsimäkeen kahdentoista muraalin eli suuren seinämaalauksen
voimin. Kesällä 2017 viisi kansainvälistä muraalitaiteilijaa toteuttavat Myyrmäkeen ja Hakunilaan kukin oman muraaliteoksensa. Viisi
kansainvälistä taiteilijaa on valittu yhteistyössä amsterdamilaisen katutaiteen agentuurin Street Art Todayn kanssa. Seinähullu
Vantaa on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke. Haussa etsitään viittä motivoitunutta taiteilijaa Seinähullu Vantaan
Muraalimestarit-ryhmään. Valitut henkilöt pääsevät Vantaalla 2017 vierailevien kansainvälisten taiteilijoiden oppiin ja
vuorovaikutukseen. Heidät palkataan kesällä 2018 suunnittelemaan ja maalaamaan omat muraalinsa Länsimäkeen (3 kpl) ja
Koivukylään (2 kpl).

