K U H A N K O S K E N K I L T A R Y.

Forssassa 16.toukokuuta 2021

KUHANKOSKEN KILLAN KESÄ:

TAIDENÄYTTELY
Jokioisten Tapulimakasiinissa,
21.6.–10.7.2022,
avoinna ti– su kello 11– 18,
juhannusaattona suljettu.

N Ä Y T T E L Y T O I M I N T A K E H I T T Y Y.
Näyttelytilojen haltijat, yleisö ja tiedotusvälineet odottavat Killalta alueemme näyttelyiden esimerkillistä
järjestämistä. Myös ammattilaisille on annettava mahdollisuus.
Tapulimakasiini on hyvä paikka. Toimintatapoja on kehitettävä, jotta komeassa tilassa voidaan järjestää
valtakunnallisen huomion saavia näyttelyitä. Hyvää seinää on nykyään n. 148 m. Melkein koko mitalla on
kohdevalaistus, n. kahdeksassa metrissä ikkunavalo. Veistoksille on tasoja. Näyttelyä valvoo Jokioisten kunnan kesätyöntekijä. Teokset ripustetaan nauloilla harmaaseen hirsipintaan.
Tulevaisuudessa on hyvä tavoitella, että rakennuksen kaikki huoneet saadaan näyttelykäyttöön. Tilaa olisi
tuplat eli kuusi huonetta lisää. Tällöin liikuntaesteettömässä alakerrassa voi olla yksi näyttely auki samaan
aikaan, kun seuraavaa ripustetaan yläkerroksissa. Ensi vuodelle on jo sovittu viikko ripustusaikaa.
Vielä tänä vuonna näyttely ripustetaan viimeisenä iltana ennen avausta.
Näyttelyn laatu riippuu enemmän ripustuksesta kuin yksittäisten teosten laadusta. Teoksista pitää muodostua toimivia ryhmiä huoneiden ja käytävien nurkkien, tolppien ja ovenpielten rajaamiin ruutuihin. Kaksimetrisiä ripustusruutuja on 32 kpl, kolmimetrisiä 28. Teokset ripustetaan niihin koosta riippuen todennäköisimmin kahden, kolmen tai neljän ryhmissä, suuret yksittäinkin. Huoneet jaetaan tekniikoittain: Maalilla
maalatut taulut ja kankaat, piirustukset, painografiikat ja vesivärimaalaukset, valokuvat. Veistoksia, kollaaseja,
installaatioita ja laitteita sijoitetaan kaikkialle. Teoksia saa tarjota jopa kuusi, mutta ainakaan suuria ei oteta
neljää enempää.
O S A L L I S T U N Ä I N:
Maksa osallistumismaksu.
Osallistumismaksu on 45 €. Siitä vähennetään jäsenetuna kuluvan toimintavuoden jäsenmaksu 25 €, jos se
on maksettu. Täten jäsenelle maksettavaa jää 20 €.
Maksa osallistumismaksu tilille Kuhankosken Kilta ry, FI83 5025 0240 0911 32.
Teostenjättöpäivänä maksu tarkastetaan tiliotteesta, joten kuittia ei tarvitse esittää.
Ilmoita näytteilleasettajan tiedot 17.6. kello 18 mennessä.
• Avaa yhdistyksen verkkosivulla oleva linkki NÄYTTEILLEASETTAJA.
• Täytä näytteilleasettajan tiedot lomakkeeseen, ja paina ”Lähetä”.
Ilmoita teosten tiedot 17.6. kello 18 mennessä.
•
•
•
•
•
•

Avaa yhdistyksen verkkosivulla oleva linkki TEOKSET.
Täytä yhden teoksen tiedot lomakkeeseen, ja paina "Lähetä".
Näyttöön tulee: "Muokkaa vastaustasi" ja "Lähetä toinen vastaus".
Paina "Lähetä toinen vastaus." Täytä seuraavan teoksen tiedot uuteen lomakkeeseen.
Joka teoksesta tulee sähköpostiin linkki, josta saman teoksen tietoja voit korjata toistuvasti.
Näyttelyyn saa tarjota enintään kuusi (6) teosta. Lomakkeessa ei ole laskuria, Laske itse teokset.
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Jos et voi itse täyttää lomakkeita tietoverkossa, tee näin:
Pyydä vapaaehtoista avustajaa täyttämään lomake kanssasi tai jäljentämään tiedot käsinkirjoitetusta
lomakkeesta. Tämä voidaan tehdä lomakkeentäyttötalkoissa 17.6. kello 16–18 grafiikanpajalla. Ilmoita
näytteilleasettajan lomakkeessa, jos voit toimia avustajana. Avustajana on ainakin pj. Päivi 0400 5476674.
Jos et voi tuoda teoksiasi teostenjättöpäivänä, tee näin:
Pyydä vapaaehtoista avustajaa tuomaan teokset määrättynä aikana. Jos sekään ei käy, kysy neuvoa Killan puheenjohtaja Päivi Honkalalta 0400430032. Tuomas ei tänä vuonna toimita erikoisjärjestelyjä.
N Ä Y T T E L Y R I P U S T E T A A N N Ä I N:
Ripustuspaikat jaetaan alustavasti tekniikan ja koon perusteella sitä mukaa kuin niitä ilmoitetaan. Teosten jättöpäivänä teokset viedään suoraan osoitetuille paikoille. Lautakunta saattaa muuttaa niitä. Näytteilleasettajat saavat sitten ripustaa ne sovittuun tapaan. Näytteilleasettaja voi halutessaan pyytää ripustusryhmää ripustamaan teoksensa. Ilmoita näytteilleasettajan lomakkeessa, jos tarvitset apua tai voit toimia
avustajana.
Muita tarkennuksia:
Teosten pitää olla ripustuskunnossa. Niissä pitää olla teoksen nimi takana kehykseen, maalarinteippiin
tai lappuun kirjoitettuna.
Moniosainen teos voidaan laskea yhdeksi, jos sen osat ovat kiinni toisissaan. Jos osat ovat erillisiä, teos
voidaan silti laskea yhdeksi, jos sillä on yksi nimi.
Tapulimakasiinin alaikäisillä valvojilla ei ole lupaa käsitellä rahaa eikä velvollisuutta keskustella myynnistä. Teosten myynti kaikkine yksityiskohtineen on kokonaan näytteilleasettajien vastuulla. Näytteilleasettajien antamat tiedot ja tekijöiden ansioluettelot ovat valvojan pöydällä. Ansioluettelossa saa olla,
mitä tietoja tekijä haluaa. Näytteilleasettajilla on oikeus oleskella näyttelyssä aukioloaikoina milloin haluavat.
Näyttely puretaan sunnuntaina 10.7. kello 18:05, jos viimeinen näyttelyvieras on lähtenyt.
Yhteenveto:
• Maksa osallistumismaksu 45 € tai 20 €, jos jäsenmaksu on maksettu.
• Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Ilmoittaudu niin pian kuin tiedät teokset.
• Ilmoita näytteilleasettajan tiedot kuitenkin perjantaihin 17.6. kello 18 mennessä.
• Ilmoita teosten tiedot kuitenkin perjantaihin 17.6. kello 18 mennessä.
• Ripustuspaikat jaetaan alustavasti tekniikan ja koon perusteella.
• Tuo teokset Tapulimakasiiniin 20.6. kello 15–18.
• Näyttely on avoinna 21.6.–10.7.2022 ti–su kello 11–18, juhannusaattona suljettu..
• Näyttely puretaan ja teokset noudetaan sunnuntaina 10.7. kello 18:05.
• Näyttelyn järjestelyistä vastaa näyttelytyöryhmä
Tuomas Vesala (0405476674, tuomas.vesala@gmail.com),
Sanna Kohonen (0505434026, kohonen.sanna@gmail.com),
Niko Skorpio (0440901340, me@nikoskorpio.net) ja
Juhani Heinonen (0401761317, jussih2017@gmail.com).
• Erityiseen avuntarpeeseen vastaa pj. Päivi Honkala (0400430032, paiville.iloa@gmail.com).
Ystävällisesti ja yhteistyöstäsi kiittäen:
Tuomas Vesala
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