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

Forssassa 4.kesäkuuta 2021

KUHANKOSKEN KILLAN KESÄ:

TAIDENÄYTTELY
Jokioisten Tapulimakasiinissa,
15.6.-4.7.2021

Hyvä kiltalainen, Tässä on tarkennuksia Tapulimakasiinin järjestelyistä. Toivon, että Sinulla on näyttelyä
varten vaikuttavia teoksia.
NÄYTTELYTOIMINNAN

Y L E I S T Ä T A U S T A A:

Kuvataidetta on tehty puolimiljoonaa vuotta, myös elinkeinona ainakin 10000 vuotta, mutta julkiset
taidenäyttelyt ovat alle 300 v. vanha keksintö. Niitä on nykyään pääosin kahdenlaisia: yhteisnäyttelyitä
ja yksityisnäyttelyitä.
Yhteisnäyttelyt ovat julkisten näyttelyiden tärkein muoto. Osallistujat kootaan usein avoimella kutsulla. Teokset vuorovaikuttavat keskenään. Kokoelman jäsentely määrää, miltä ne näyttävät. Teokset
valitaan ja ripustetaan yhteisellä asiantuntijamenettelyllä. Pärjääminen yhteisnäyttelyn teosvalinnassa
parantaa tekijän ansiolistaa.
Yksityisnäyttelyssä kuvataiteilija esittää, mitä haluaa. Yksityisnäyttely voi olla hyvä, mutta sillä ei ole
ansiolistassa yhteisnäyttelyn arvoa. Killan on tuettava jäseniänsä järjestämällä näyttelyitä, joissa on yhteinen teosvalinta. Killan teosvalinta voi olla kannustavaa.
TAPULIMAKASIINI

P A L V E L E E H Y V I N.

Kilta kehittää näyttelytoimintaa, jossa kaikkien tavoitteet toteutuvat. Myös kuvataidetta elinkeinonaan harjoittavat saavat mahdollisuuden. Tapulimakasiini on tähän hyvä paikka. Siellä on tilaa noin
saman verran kuin kahdessa Forssan Vinkkelissä. Parasta seinää on nykyään käytettävissä n. 160 m.
Noin 140 metrissä on kohdevalaistus. 60 valaisinta voi suunnata ja siirtää. Noin 20 seinämetrissä on
päivänvalo ikkunasta. Tapulimakasiinissa on kunnan kesätyöntekijä valvojana.
Teokset ripustetaan nauloilla harmaaseen hirsipintaan. Yhdessä huoneessa on tasoja veistoksille.
Tuokaa teokset ajoissa.
Jokaisen näyttelyn ripustukseen on aikaa varattava vähintään täysi vuorokausi. Sopimuksen mukaan
näyttelyn on oltava auki ti 15. 6. kello 11 alkaen, mitä kunta on mainostanut. Siksi teokset pyydetään
tuomaan jo sunnuntaina 13.6. kello 15 – 17 tai ma kello 10. Jos aika ei käy, sovi Tuomaan kanssa.
Tapulimakasiinin toiseen kerrokseen ripustetaan lautakunnan valitsema kokoelma.
Joka pyrkii valikoituun kokoelmaan, voi tuoda teoksensa ja jättää loput lautakunnan huoleksi. Teoksista valitaan parhaat tai kaikki. Lautakunta on Seppo Lagom ja Tuomas Vesala. Tavoitteena on vaikuttava, moniarvoinen kokoelma. Kenenkään kaikkia teoksia ei todennäköisesti karsita. Karsitun voi myös
ripustaa kolmanteen kerrokseen. Jos enemmistö pyrkii valikoimaan, koko näyttely valikoidaan.
Kolmanteen kerrokseen kuka vain saa ripustaa, mitä haluaa.
Kolmannessa kerroksessa ei ole yhteistä teosvalintaa. Lautakunta antaa teosten jäsentelyyn joitakin
yhteisiä määreitä. Tekijät, jotka haluavat ripustaa ilman teosvalintaa, saavat aloittaa sen maanantaina
kello 17. Teoksia saatetaan kyllä myös pyytää toiseen kerrokseen.
Tuomas Vesala, Karhukatu 12, 30420 FORSSA, tuomas.vesala@iki.fi, +35840 5476674
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ILMOITTAUDU

N Ä I N:

Ilmoittaudu niin pian kuin tiedät, mitä tarjoat.
Osallistumismaksun ei tarvitse olla maksettuna ilmoittautumishetkellä, vaan sitä kysytään aikaisintaan jättöpäivänä. Sen sijaan tietojen keruu pitää aloittaa luetteloa varten jo ennen teosten tuontia
Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella.
Tietojen kirjaaminen sähköisesti alusta alkaen on edullista näyttelyn osallistujalle ja järjestäjälle. Killan tietojenkäsittely kehittyy. Tietoja voidaan soveltaa moneen tarkoitukseen kirjoittamatta niitä uudestaan joka kerta. Tämä vähentää virheitä ja vapauttaa työaikaa johonkin muuhun.
Lähetä teostiedot yksi kerrallaan 13.6.2021 mennessä näin:
•
•
•
•
•
•
•

Avaa sähköpostissa tullut linkki ILMOITTAUTUMINEN.
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 lomakkeesta tulee kuitti sähköpostiin.
Kuitissa on linkki, josta saman teoksen tietoja voit korjata toistuvasti.
Näyttelyyn saa tuoda enintään viisi (5) teosta. Lomakkeessa ei ole laskuria, Laske itse teokset.
Muita ilmoittautumistapoja:

Myös vanha lomake PDF » kelpaa, mutta pyydän, että sekin lähetetään sähköisesti 13.6. mennessä.
Teostietolaput on vaikeaa saada ajoissa näyttelyaamuksi, jos tiedot saadaan vasta viimeisenä iltana.
Sähköisen ilmoittautumisen ei pidä estää osallistumista. Jos joku tuo käsinkirjoitetun lomakkeen vasta teostenjättöön, paperitöille tulee kiire, mutta sen takia ei ketään reputeta.
Muita tarkennuksia:
Teosten pitää olla ripustuskunnossa. Niissä pitää olla teoksen nimi takana. Lyijykynällä kehykseen,
maalarinteippiin tai lappuun kirjoitettu riittää.
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. Samalta tekijältä ei todennäköisesti oteta kovin
monta moniosaista teosta osat erillään.
Tapulimakasiinin alaikäisillä valvojilla ei ole lupaa käsitellä rahaa. Näyttelystä myydään samaan tapaan kuin Vuosinäyttelystä 2021. Teoksen voi varata sitovasti tekstiviestillä Killasta tai valvojan listasta
ja tulla lunastamaan purkupäivänä. Muutoin siitä voi sopia omistajan kanssa. Teoksen saa viedä näyttelystä heti, ellei myöhemmin pääse. Uutta ei tuoda tilalle.
Yhteenveto:
• Ilmoittaudu verkkolomakkeella ILMOITTAUTUMINEN heti, kun tiedät teokset. Linkki lomakkeeseen on julkaistu jäsenille yhdistyksen sähköpostissa ja verkkojulkaisuissa.
• Tuo teokset Tapulimakasiiniin su 13.6. kello 15 – 17 tai ma kello 10 tai sovi Tuomaan kanssa.
• Toisen kerroksen teokset valikoi lautakunta maanantaina 14.6. aamupäivällä ja pystyttää iltapäivällä.
• Kolmas kerros ripustetaan maanantaina 14.6. kello 17 alkaen.
• Näyttelyn osallistumismaksu on 20 €, tilille Kuhankosken Kilta r.y, FI83 5025 0240 0911 32.
• Näyttely on avoinna ti-su klo 11-18, poikkeuksena juhannusaatto 25.6. ja sen korvaava aukiolo
maanantaina 28.6. Koronarajoitusten aiheuttamat muutokset ovat edelleen mahdollisia.
• Näyttely puretaan ja teokset noudetaan sunnuntaina 4.7. kello 18.
• Näyttelyn käytännön järjestelyistä vastaa Tuomas Vesala. Ota tarvittaessa yhteyttä häneen puhelimitse 040 547 6674 tai sähköpostilla tuomas.vesala@gmail.com.
Ystävällisesti ja kärsivällisestä yhteistyöstäsi kiittäen:
Tuomas Vesala
Tuomas Vesala, Karhukatu 12, 30420 FORSSA, tuomas.vesala@iki.fi, +35840 5476674
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