VALTAKUNNALLINEN AKVARELLINÄYTTELY

Kissat ja koirat
AKVART-galleria 7.–27.1.2019, Humalistonkatu1, 00250 Helsinki
AKVART galleriaosuuskunta kutsuu akvarellitaiteilijoita ehdottamaan teoksiaan GALLERIA
AKVARTissa pidettävään kissa- ja koira-aiheiseen akvarellinäyttelyyn Humalistonkatu 1, 00250
Helsinki 7.–27.1.2019. AKVARTin kissa- ja koiranäyttely on avoin kaikille suomalaisille ja
Suomessa asuville akvarellitaiteilijoille ja taiteilijaryhmille sekä kuvataiteen
korkeakouluopiskelijoille. Näyttelyyn hakeminen ei edellytä galleriaosuuskunnan jäsenyyttä.
Näyttelyyn tarjottavien akvarelliteosten on oltava vuosina 2016–2018 valmistuneita. Teosten tulee
esittää yhtä tai useampaa Felidae- tai Canidae-heimoon kuuluvaa eläintä. Samassa
maalauksessa voi myös esiintyä kummankin heimon edustajia. Teos määritellään akvarelliksi, jos
yli puolet teoksen tekotavasta perustuu akvarellitekniikkaan. Teosten suurin mitta saa olla 56 cm
(myös kolmiulotteisten). Teosvalinnat tehdään sähköisen hakumateriaalin perusteella. Jyryttäjänä
toimii kuvataiteilija Kati Immonen.
Haku toimii näin: Kuvat 1–3 taideteoksesta toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen
jyrytysakvart@gmail.com 16.11.2018 klo 24.00 mennessä. Samalla hakija ilmoittaa perustiedot
itsestään (nimi, osoite, email, puh.nro) ja teoksistaan. Kuvien tulee olla riittävän hyvälaatuisia
(pitempi sivu min. 600 pikseliä). Teoskuvassa tulee näkyä koko teos. Tekijän nimi ei saa näkyä
kuvassa, eikä se tule valitsijan tietoon. Kustakin maalauksesta tulee ilmoittaa teoksen nimi, mitat
(korkeus & leveys ilman kehyksiä/paspiksia), valmistumisvuosi sekä myyntihinta. Lisätietoja antaa
näyttelysihteeri Sirkku Tuominen sipe.stu@gmail.com.
Jyrytysmaksumaksu Teoksia tarjoavat maksavat 30 € AKVART gallerian tilille FI24 5789 5420
0472 06, viite 11413. Maksu oikeuttaa 1–3 teoksen jyrytykseen ja se on suoritettava viimeistään
16.11.2018. Maksua ei palauteta. Mikäli maksua ei ole suoritettu hakemus hylätään.
Kuljetukset, vakuutukset ja teosmyynti. Taiteilija vastaa teostensa kuljetuskustannuksista.
AKVART vastaa näyttelyn aikaisesta vakuutuksesta. Teosmyynnistä AKVART perii 25 %
myyntiprovisiota muilta kuin osuuskuntajäseniltään ja tilittää taiteilijalle loput myyntihinnasta
näyttelyn päätyttyä.
Näyttelyyn valitut taiteilijat ilmoitetaan AKVARTin ”Tiedotuksia 2018”-nettisivulla aikaisintaan
viikolla 48. Tuloksista ilmoitetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille sähköpostilla.
Ripustusmaksu. Näyttelyyn valitut maksavat ripustusmaksuna 1–3 teoksesta 40 € gallerian
tilille FI24 5789 5420 0472 06, viite 11426. Maksu suoritetaan joulukuun loppuun 2018 mennessä.
Hyväksyttyjen töiden kuvankäyttöoikeus siirtyy AKVARTille markkinointitarkoituksiin.
Teosten toimitus. Näyttelyyn valitut teokset tulee toimittaa AKVARTiin (Humalistonkatu 1, 00250
Helsinki) nimimerkillä "Kissat ja koirat" rahtina tai postitse perille kantona tammikuun
ensimmäisellä viikolla. Jos teosten toimittamisen suhteen tulee ongelmia, soita Tuula PalmunenSaari 0407690292. Teokset on merkittävä sähköisen hakulomakkeen tietoja vastaavasti (taiteilija,
teoksen nimi ja valmistumisvuosi) ja teosten on oltava ripustuskunnossa.
Näyttelyyn valitut osallistuvat näyttelyvalvontaan galleriassa. Jollei taiteilija voi itse hoitaa
valvontaosuuttaan, on valvontaan saatavilla myös sijaisia 35 €/päivä kulukorvausta vastaan.
Näyttelyn päätyttyä teokset on noudettava AKVART galleriasta helmikuun loppuun mennessä.
Lisätietoja: Näyttelysihteerinä toimii Sirkku Tuominen, sipe.stu@gmail.com, 0445639337.
Kannattaa tutustua myös Facebook-ryhmään Kissa-akvarelli https://www.facebook.com/groups/1690845097887215/
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