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 6/2017 - 14.6.2017
KESÄLOMAN TOIVOTUKSET
Toivotan kaikille liiton jäsenyhdistyksille ja niiden jäsentaiteilijoille sekä Suomen Taiteilijaseuran ja sen jäsenliittojen henkilöstölle
erittäin virkistävää ja antoisaa (ehkä jopa taidevapaatakin) kesälomaa. Samalla toivotan teille kaikille hyvää jatkoa taiteen aseman
edistämisen sekä taiteilijoiden toimintaedellytysten parantamisen parissa tehtävässä vaativassa mutta antoisassa työssä.
Harri Hirvonen, SKjL:n toiminnanjohtaja 2002-2017

SKJL:N TOIMISTO LOMALLA
SKjL:n toimisto on suljettuna toiminnanjohtajan vuosiloman aikana 15.6.-31.7.2017 (pl. Galleria SEINÄn näyttelynvaihdot kesä- ja
heinäkuun lopussa). Toimistolla ei ole lainkaan avoimia ovia kesä-heinäkuussa. Liiton jäsenkirje ei ilmesty heinäkuussa. HUOM!
Kiireellisissä asioissa voitte ottaa yhteyttä SKjL:n puheenjohtaja Minna Kangasmaahan (info.skjl@gmail.com).

SKJL:N TOIMINNANJOHTAJA VAIHTUU
SKjL:n uusi toiminnanjohtaja astuu liiton palvelukseen 1.8.2017 alkaen. Uudesta toiminnanjohtajasta ilmoitetaan tarkemmin kesän
jälkeen.

NÄYTTELYT
GALLERIA SEINÄ SKjL:n Galleria SEINÄssä (Mannerheimintie 19 b, Helsinki) on esillä Katja Härkin (Tampereen TS)
”Unenomaisia näkyjä” 27.6.2017 saakka. Galleria SEINÄn heinäkuun (30.6.-29.7.) taiteilijana on Margarita Rosselló Ramón
(Turun TS). Ikkunagalleria on avoinna ympäri vuorokauden 24/7. Galleria SEINÄä koskevissa kysymyksissä toivotaan käytettävän
sähköpostiosoitetta: galleriaseina@gmail.com.
VUOSINÄYTTELY Riihimäen taidemuseossa 7.10.2017 – 28.1.2018 järjestettävän vuosinäyttelyn haku on päättynyt. Näyttelyyn
valittujen taiteilijoiden lista on nähtävissä SKjL:n kotisivuilla www.skjl.fi/ajankohtaiset-nayttelyt/ aikaisintaan viikolla 26. Tuloksista
ilmoitetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille kirjeitse kesän jälkeen.

VILNIEMI
ASPAN ATELJEE Aspan ateljeen kuluvan vuokrakauden mahdollisista peruutusajoista voi kysyä liiton toimistosta tai katsoa tilanne
suoraan liiton kotisivuilta: www.skjl.fi/aspan-ateljee-hakeminen/

JÄSENYHDISTYKSET
JYVÄSKYLÄN TAITEILIJASEURA Kesänäyttely Virkamiehen uni 18.6.2017 saakka Punnosen talossa (Vanhankirkontie 14)
Keuruulla.
TURUN TAIDEGRAAFIKOT Yhteisnäyttely Yhteispaino 21.6.-6.8.2017, Galleria Joella (Läntinen Rantakatu 21), Turku.

TAIDELAINAAMOT
KUUKAUDEN TAIDELAINAAMO Kesä- ja heinäkuun taidelainaamot ovat Turun (http://www.turuntaidelainaamo.fi/) ja Vantaan
(http://www.vantaantaiteilijaseura.fi/?project=taidelainaamo) taidelainaamot.

NÄYTTELYAJAT
TAIDEKESKUS AHJO Näyttelyhaku 31.8. mennessä. Haku on avoin sekä ammattilaisille että harrastajille. Näyttely-jakso kestää 3
viikkoa. Valvonta sisältyy vuokraan. Hakuohjeet ja hakemuspohja löytyvät netistä: www.taidekeskusahjo.net | Puh. 050 552 6701|
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info@taidekeskusahjo.net Taidekeskus Ahjo, Kirkkokatu 23, 80100 Joensuu. Avoinna: ma suljettu, ti-pe 12–17, la-su 12–15; vapaa
pääsy.
• Taidekeskus Ahjo on ollut pääasiallisessa näyttelykäytössä vuodesta 1998 lähtien. Tilat soveltuvat kaikelle taiteelle. Ahjossa on
vuokrattavana neljä erikokoista näyttelysalia: Sysi (164 m²), Koksi (56 m²), Hiili (20 m²) ja Kytö tila (22,5 m²). Seinät ovat valkealla
lasikuitutapetilla päällystettyä kipsi-levyä. Teokset kiinnitetään seinään esim. nauloilla, ruuveilla tai siimalla. Kytön huonekorkeus on
2,8 m, muiden tilojen 6 m. Saleissa on yleisvalaistus ja kohdistettavat spottivalot. Ikkunat voidaan pimentää tarvittaessa
sälekaihtimilla ja rullaverhoilla. Ahjosta löytyy ripustusvälineitä, sermejä ja veistopylväitä sekä videoteosten esittämiseen soveltuvaa
laitteistoa.
TAIDEKESKUS MÄLTINRANTA Tamperelaisen Taidekeskus Mältinrannan syyskauden 2018 näyttelyaikoja haetaan 31.8.2017
mennessä (postileima riittää). Gallerian pinta-ala on 190 m2 ja korkeus 3,95 m, Studion 70 m2 ja kork. 5 m. Tilat ovat
pimennettävissä. Näyttelyaikaa haetaan 3 viikon pituisena jaksoina. Vuokrat Galleriassa 1500 €/3vk ja Studiossa 850 €/3vk.
Sähköinen hakulomake: http://tampereen-taiteilijaseura.fi/taidekeskus-maltinranta/nayttelyhaku/.
Postitse: vapaamuot. hakemus + cv + n. 10 kpl korkeatasoisia kuvia os.Tampereen Taiteilijaseuran näyttelytoimikunta, Kuninkaank.
2, 33210 Tampere. Liitteet palautetaan vain jos mukana on palautuskuori postimerkkeineen. Lisätietoja: 050-550 3145,
info@tampereen-taiteilijaseura.fi.
GALLERIA K Galleria K sijaitsee kaupungintalon viereisessä entisessä kirjastorakennuksessa. Tila jakautuu alatasoon (68 m2) ja
sitä kiertävään ylätasoon (119m2). Näyttelyaikaa voi hakea koko galleriatilaan tai erikseen ala- tai ylätasolle. Näyttelyajat ovat noin
kolmen viikon mittaisia. Hakemuksen tulee sisältää teoskuvia, ansioluettelo ja näyttelysuunitelma. Hakuaika päättyy pe 08.09.2017.
Haku on kaikille avoin. Sähköiset hakemukset osoitteeseen: nayttelyt@vantaantaiteilijaseura.fi
P-GALLERIA P-gallerian vuoden 2018 näyttelyajat on nyt haettavissa. Haku päättyy 30.06.2017. Porin Taiteilijaseuran ylläpitämä
vuonna 2012 avattu P-galleria on kooltaan noin 40 neliötä. Galleria sijaitsee Porin keskustassa empiretyylisessä kivitalossa,
vastapäätä Keski-Porin kirkkoa. Kävelymatkan päässä sijaitsevat Porin taidemuseo sekä Poriginal galleria. Valaistuksena on
kohdevalot sekä loisteputket. Ripustus tapahtuu pääsääntöisesti suoraan seinälle, mutta erityistapauksissa myös ns.
kaihdinnarullakiskoilta ripustaminen on mahdollista. Ripustusmetrejä on noin 23 m.Katso tästä gallerian pohjapiirros ja kuvia
galleriasta.
• Hakemukset lähetetään sähköpostitse otsikolla ”Näyttelyhaku P-galleriaan” osoitteeseen porin.taiteilijaseura[at]gmail.com
viimeistään perjantaina 30.06.2017. Hakemus toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona. Hakemuksessa tulee olla näyttelysuunnitelma, CV
ja kuvia uusista teoksista ja toivomus näyttelyn ajankohdasta. HUOM! Tilaa voi hakea myös yleisölle avoimeksi työhuoneeksi,
projektitilaksi… Näyttelytilan pienempi huone sopii erityisen hyvin intiimeille teoksille sekä videotaiteelle. Suurempi tila sopii erityisen
hyvin installaatioille.
• Gallerian vuokra näyttelyperiodilta on Porin Taiteilijaseuran jäseniltä 360 € ja muilta 420 €. Teosmyynnistä ei peritä provisiota.
Näyttelyperiodi on noin kolme viikkoa, pitäen sisällään ripustuksen ja purun. Galleria on avoinna ke–pe 14–18, la–su 12–16.
Projektiaikoja haettaessa näyttelyaika voi olla myös lyhyempi tai pidempi.
• Lisätietoja ja gallerian pohjapiirros löytyvät täältä: http://galleria.porintaiteilijaseura.fi/taiteilijoille/ Porin Taiteilijaseura ry
www.porintaiteilijaseura.fi, P-galleria, Yrjönkatu 3, 28100 PORI, puh 044-770 3733.
PORIGINAL GALLERIA Porin taidemuseon yhteydessä toimivan Poriginal gallerian näyttelyhaku vuodelle 2018. Vapaamuotoiset
näyttelyhakemukset vuodelle 2018 tulee toimittaa syyskuun 2017 loppuun mennessä galleriaan. Hakemukseen on liitettävä
näyttelysuunnitelma, kuvamateriaalia teoksista CD:llä/DVD:llä, ansioluettelo sekä muuta mahdollista näyttelyyn liittyvää aineistoa.
• Näyttelyaika on 18 vrk + ripustus, avajaiset ja purku 3 vrk. Näyttelytilan vuokra koko tilasta (ala- ja yläkerta) on 580 Euroa ja
yhdestä kerroksesta 360 Euroa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Myyntiprovisiota ei peritä.
• Lisätietoja: Gallerianhoitaja Kai Ruohonen, kai.ruohonen(at)pori.fi, Poriginal galleria | Eteläranta 6, 28100 Pori |
www.poriartmuseum.fi/fin/poriginal-galleria

NÄYTTELYT
TURUN TAITEILIJASEURAN VUOSINÄYTTELY Haku Turun Taiteilijaseuran 93. vuosinäyttelyyn on nyt käynnissä! Hakuaika
22.5.–7.8.2017. Turun Taiteilijaseura koordinoi jälleen kaikille varsinaissuomalaisille kuvataiteilijoille avoimen näyttelyn Galleria
Å:ssa 22.9.–15.10.2017. Vuosinäyttely koetaan merkittäväksi alueen kuvataiteilijoiden esittäytymisfoorumiksi, sillä Turun alueella ei
järjestetä muita vastaavanlaisia näyttelyitä. Näyttelyyn voi tarjota jurytettäväksi enintään kolme teosta vuosilta 2015–2017.
Hakijoiden ei tarvitse olla ammattitaiteilijoita. Mukaan voi hakea myös galleriatilan ulkopuolella tai netissä tapahtuvilla
performansseilla tai teoksilla. Näyttelyn jurytysmaksu on 25 euroa. Tarkemmat hakuohjeet sekä -lomake löytyvät Turun
Taiteilijaseuran nettisivuilta www.turuntaiteilijaseura.fi. Vuosinäyttelyn taiteilijoista valitaan Turun Taiteilijaseuran vuoden 2017
taiteilija. Palkinnoksi vuoden taiteilijaksi valittu saa 500 euron lahjakortin Itäisenkadun kehystämöön ja taidetarvikeliikkeeseen.
Vuosinäyttelyn juryttää kuvataiteilija Hertta Kiiski. Näyttelyn avajaiset järjestetään torstaina 21. syyskuuta, ja näyttely on avoinna
15.10. asti.
• Lisätietoja: Riina Kotilainen, Toiminnanjohtaja, toiminnanjohtaja@turuntaiteilijaseura.fi, p. 045 896 2918, twitter: @TurunT &
@KotilainenRiina. Turun Taiteilijaseura ry, Galleria Å, Kaskenkatu 1, 20700 Turku, www.turuntaiteilijaseura.fi
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KUTSUNÄYTTELY HÄMEENKYLÄN KIRKOSSA Hämeenkylän seurakunta järjestää Hämeenkylän kirkossa 22.10.12.11.2017 kuvataiteen ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien kutsunäyttelyn. Tavoitteena on haastaa kuvataiteen ammattilaiset
mukaan reformaatioon liittyvään keskusteluun. Näyttely on osa Hämeenkylän seurakunnan reformaation juhlavuoden tapahtumia.
Hämeenkylän kirkko tarjoaa erinomaiset puitteet kuvataiteen erilaisille teoksille, näyttelyn ulkopuolelle rajataan kuitenkin installaatiot
johtuen näyttelytilan käyttötarkoituksesta muissa tilaisuuksissa näyttelyn aikana.
• Lähetä hakemus, jossa on mukana avoin hakemuskirje, valokuva tai printattu kuva ehdotetusta näyttelytyöstä, teoksen tekniset
tiedot ja oma CV:si. Kerro hakemuksessa näyttelytyösi tarina ja miten se mielestäsi liittyy juhlanäyttelyn teemaan. Lähetä
hakemuksesi 1.8.2017 mennessä. Lisätiedot näyttelystä ja siihen hakemisesta: Laura Ohtonen, näyttelyn kuraattori,
laura.ohtonen@evl.fi, 050 321 3282.
VIIPURIN TAITEILIJASEURAN VUOSINÄYTTELY Viipurin Taiteilijaseuran 87. vuosinäyttely Loviisassa, Almintalossa 4.–
28.10.2017. Myös seuraan kuulumattomat taiteilijat, joilla on karjalaisia sukujuuria, voivat hakea näyttelyyn. Töitä voi tarjota väljällä
teemalla "Elämää 100-vuotiaassa Suomessa". Kukin taiteilija voi tarjota näyttelyyn 1–6 teosta, jotka ovat valmistuneet vuosina 2012–
2017. Teosten pisimmän sivun maksimimitta 175 cm.
• Jurytys tapahtuu hyvätasoisten, A4-kokoisten paperikuvien perusteella. Kuvaan tulee merkitä tekijän ja teoksen nimi, teoksen
tekotapa, valmistumisvuosi sekä mitat. Kuvasta tulee näkyä kuinka päin sitä katsotaan (nuolimerkintä). Teoskuvat, huolellisesti
täytetty ilmoittautumislomake ja kuittikopio ilmoittautumismaksun maksusta on oltava perillä 5.8.2017 Viipurin Taiteilijaseura ry, c/o
sihteeri Anja Tyrväinen, Loutinkatu 43, 04400 Järvenpää.
• Juryn puheenjohtajana toimii kuraattori Maija Kasvinen sekä juryn jäseninä VTS:n jäsenet Pertti Kukkonen ja Jertta Ratia.
Sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri. Jurytyksen tulos ilmoitetaan kaikille hakijoille. Mikäli toivotte, että kuvat palautetaan, liittäkää
mukaan riittävillä postimerkeillä varustettu palautuskuori osoitteineen.
• Teosten yhteiskuljetus Helsingistä 2.10.2017 ja paluukuljetus näyttelyn päätyttyä ma 30.10.2017. Teokset voi myös toimittaa itse
suoraan Loviisan Almintaloon ma 2.10.2017 klo 12-16 tai lähettää postissa Almintaloon "Perille kannettuna ma 2.10. klo 12-16 / VTS
vuosinäyttely". Almintalon osoite on Brandensteininkatu 3 , 07900 Loviisa. Näyttelymaksusta vähennetään 13 €, jos ei käytä
yhteiskuljetusta. Yhteiskuljetusmaksu kattaa vain pienet veistokset. Hyväksymiskirjeessä on tarkemmat ohjeet teosten
toimittamisesta ja noutamisesta.
• Näyttelyn osallistumismaksut suoritetaan kahdessa erässä yhdistyksen tilille Nordea FI51 1133 3000 1023 60, viitenumero 1520
1. ilmoittautumismaksu jurytykseen 20 € kaikilta ilmoittautuneilta maksettava viimeistään 1.8.2017
2. näyttelyyn hyväksyttyjen jäsenten osallistumismaksu 50 € sekä ulkopuolisten hakijoiden osallistumismaksu 95 € maksettava
viimeistään 18.9.2017.
• Näyttelystä ei makseta Kuvasto-korvauksia. Taiteilija vastaa itse teostensa vakuuttamisesta. Mikäli teos myydään, myynnistä
maksetaan VTS:lle 10 % myyntiprovisio.
• Näyttelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat yhdistyksen sihteeri ja puheenjohtaja. Hallitus vastaa avajaisista ja
lehdistötilaisuudesta. Näyttelyyn osallistuville ja seuran jäsenille toimitetaan näyttelykutsuja. Näyttelyn avajaiset lauantaina 7.10.2017
klo 13.00.

TAPAHTUMAT
SILMÄNJUHLA SILMÄNJUHLA-tapahtuma hakee julkiseen kaupunkitilaan sopivaa mediataidetta. Haku päättyy 16.6. klo 16.
SILMÄNJUHLA tuo merkityksellistä mediataidetta esille kaupunkitilaan suuren yleisön kohdattavaksi. Tapahtumassa yllätyksellinen
mediataide levittäytyy Salon kaupunkitilaan viikon ajaksi 9.-15.9.2017. SILMÄNJUHLAA järjestävät Taiteen edistämiskeskuksen
Lounais-Suomen aluetoimipiste ja Wiurilan kesä yhteistyössä Salon kulttuuripalvelun ja taidemuseon kanssa. SILMÄNJUHLA
järjestettiin syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa ja silloin Salossa nähtiin teoksia kaikkiaan 15 kotimaiselta taiteilijalta.
SILMÄNJUHLASSA mediataide täytti Wiurilan kartanon hotellirakennuksen, Kauppakeskus Linjurin lasipäädyn ja ilmestyi joen varren
puihin sekä kaupungin ulkomainontaan. Tapahtuma esitti myös lasten valitsemaa videotaidetta taidemuseon ja koulun
videonäytöksissä.
NORDISK SALONG 2017 Kulttuuritalo Dunkers ja Helsingborgin Taideyhdistys kutsuvat Sinut hakemaan suureen "Nordisk
Salong 2017" visuaalisen taiteen taidetapahtumaan.Kaikki visuaalisen taiteen (maalaus-, piirustus-, veistos-, elokuva/video-, tekstiili-,
valokuva-, grafiikkaa- ja installaatiotaide) edustajat kaikista Pohjoismaista voivat hakea Nordisk Salong 2017 - taidetapahtumaan,
jonka jyryttää arvostettu tuomaristo Suomesta, Ruotsista jag Tanskasta. Näyttely on esillä Kulttuuritalo Dunkersissa 11.11. 2017 21.1.2018 ja avajaisjuhla on 10.11.2017 klo 17-19. Näyttelyn avaa Liljevalchsin taidehallin johtaja Mårten Castenfors.
Näyttelyhaku päättyy 15.8.2017 ja hakulomakkeet ja muut lisätiedot ovat saatavilla osoitteessa www.nordisksalong.se
SUOMEN KUVATAITEEN PÄIVÄ Sisäministeriö suosittelee liputtamaan taidemaalari Helene Schjerfbeckin ja Suomen kuvataiteen
kunniaksi. Liputuspäivä on Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10. heinäkuuta. Se on kertaluontoinen liputuspäivä (Suomi 100 v.) ja
sitä ovat ehdottaneet SKjL:n jäsenyhdistys Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry ja Schjerfbeck-sällskapet i Ekenäs -seura.
Kuvataiteella eikä yhdelläkään suomalaisella kuvataiteilijalla ei ole vielä nimettyä liputuspäivää.
• AlueTV:t tulevat kuvaamaan liputusta eri puolella Suomea! Mikäli haluatte tuoda liputuksen TV:n välityksellä koko Suomen
nähtäväksi 10.7., pyydämme ilmoittautumaan 20.6.2017 mennessä Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa-Leena
Kaarloselle (nuketteri@gmail.com tai puh. 040-548 3217). Voitte antaa tiedot yksityishenkilönä, taiteilijaseuran tai gallerian
edustajana.
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• SKjL lähettää liputushaasteen ympäri Suomea: osallistukaa Facebookissa, Instagramissa ja muilla sosiaalisen median kanavilla
lähettämällä liputuskuvia työhuoneelta, galleriasta, näyttelyistä jne. #Suomenkuvataiteenpäivä

SUOMEN TAITEILIJASEURA
NÄYTTELYIDEN VIENTI ULKOMAILLE Suomen Taiteilijaseura neuvoo jäsenjärjestöihinsä kuuluvia taiteilijoita näyttelyiden ja
teosten viennissä ulkomaille. Taiteilijat voivat hankkia seuran kautta ATA Carnet -tulliasiakirjan viedessään taideteoksia EU-alueen
ulkopuolelle. ATA Carnet-asiakirjaa haetaan oman alueen kauppakamarista Taiteilijaseuran valtuutuksella vähintään kolme viikkoa
ennen kuljetuksen lähtöpäivää.

MUUTA
TARINOITA TAITEEN APURAHANSAAJISTA Mela juhlistaa 100-vuotista Suomea kertomalla 100 tarinaa suomalaisesta työstä
taiteen, tieteen ja alkutuotannon toimijoilta. Hankkeellamme osoitamme arvostustamme alkutuotannon juurevalle joukolle sekä
tieteen ja taiteen tekijöille. Taiteen ja tieteen apurahansaajat vahvistavat suomalaista identiteettiämme. Taide ruokkii sieluamme ja
lisää hyvinvointiamme. Kerro, mikä sinua taiteen apurahansaajana innostaa tekemään työtäsi? Mikä työssäsi on parasta? Miksi työsi
on tärkeää? Kerro tarinasi vastaamalla kyselyyn. Osallistujien kesken arvotaan iPadeja (Apple iPad 32 Gb Wi-Fi + Cellular). Mela
jakaa tarinoita nettisivuillaan ja somessa (#100työtä) kerran kuukaudessa. Hanke huipentuu joulukuussa tarinoiden yhteisjulkaisuun
nettisivuillamme ja Maaseudun Tulevaisuudessa. Voit seurata Suomi 100-juhlavuoden hanketta ja tarinoita Melan nettisivuilla ja
facebookissa. Lisätietoja kampanjasta: viestintä, Mela, Minna Gardemeister puh. 050 340 5983

