Nokian Kuvataiteilijat ry

Jäsentiedote 4/2018

OSALLISTUMISOHJEET
PRINTTI VI - valtakunnallinen pienoisgrafiikan näyttely
Nokian Taidetalolla 18.11.-14.12.2018
Nokian kaupunki ja Nokian Kuvataiteilijat ry kutsuvat kuvataiteilijoita osallistumaan valtakunnalliseen
pienoisgrafiikan näyttelyyn PRINTTI VI. Näyttely on avoin kaikille kuvataideyhdistysten jäsenille. Näyttelyn
tarkoituksena ontuoda esiin taidegrafiikan menetelmien rikkautta helposti lähestyttävässä pienessä
muodossa. Näyttelyn jyryttäjäksi on kutsuttu kuvataiteilija KuM Tomas Regan. Näyttelyssä palkitaan
rahapalkinnolla taiteilija, jonka teoksessa pieni on erityisen kaunista. Voittajan valitsijasta tiedotetaan
erikseen. Vuonna 2018 näyttelyllä ei ole teemaa.
Teokset
• Näyttelyyn voi tarjota enintään 3 taidegrafiikan menetelmällä toteutettua teosta.
• Teoksen kuva-alan koko max. 15x15 cm.
• Vedospaperin koko tulee olla tarkalleen 20x20cm. Teoksissa ei saa olla kehyksiä tai paspiksia.
Vedosten taakse tulee merkitä (puutteellisesti merkittyjä teoksia ei oteta mukaan näyttelyyn):
• Taiteilijan nimi sekä teoksen nimi, tekniikka ja hinta
Teosten mukana tulee toimittaa erillisessä liitteessä
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•

Taiteilijan nimi, puhelinnumero, sähköposti, tilinumero, teosten nimet, tekniikka, tekovuosi ja
hinta.
• Taiteilija huolehtii halutessaan teostensa vakuuttamisen. Taidetalossa on hälytysjärjestelmä.
Näyttelyyn osallistuminen
• Näyttelyn osallistumismaksu on 10€.
• Osallistumismaksu tulee suorittaa ennen teosten lähettämistä tilille:
Nokian Kuvataiteilijat ry IBAN FI92 1158 3006 104212
• Viestikenttään ”PRINTTI 2018” sekä osallistujan nimi, jos maksaja on eri.
• Kuitti osallistumismaksusta tulee liittää mukaan teoslähetykseen, ilman kuittia toimitettuja teoksia
ei hyväksytä näyttelyyn.
UUTTA 2018: Katalogi
Näyttelyyn valikoiduista teoksista tehdään katalogi, joka julkaistaan Issuu-verkkojulkaisuna. Lisäksi
katalogista otetaan pieni painos. Lähettämällä näyttelyyn teoksia annat suostumuksesi teosten
valokuvaamiseen ja katalogissa julkaisemiseen. Katalogi on yleisölle maksuton. Katalogiin tulevat tiedot:
taiteilijan nimi, paikkakunta, teoksen nimi, tekniikka, vuosi.
Teosten postitus keskiviikkoon 3.10.2018 mennessä
• osoitteeseen Nokian kaupunki, Taidetalo, PL 2, 37101 Nokia. Kuoreen merkintä ”PRINTTI VI”.
• liitä mukaan yhteystiedoilla ja riittävällä postimerkkimäärällä varustettu kuori teosten
palauttamista varten.
• suosittelemme suojapaperia sekä tukevaa pahvia suojaamaan teoksia.
Teosten palautus
• Teokset, jotka eivät valikoidu näyttelyyn postitetaan takaisin 15.10.2018 alkavalla viikolla.
• Teokset, joita ei ole näyttelyssä myyty postitetaan takaisin 17.12.2018 alkavalla viikolla.
Provisio
• Nokian Kuvataiteilijat ry perii näyttelystä myydyistä teoksista 15% provision.
• Myytyjen teosten tilitys taiteilijoille tehdään näyttelyn päätyttyä 17.12.2018 alkavalla viikolla.
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TAIDELAINAAMO
Seuraavan kerran vaihdamme ripustusta kesän jälkeen
SUNNUNTAINA 2.9.2018 klo 11-15. Tervetuloa osallistumaan!
Lainaamoon voi tuoda myös sellofaanilla suojattuja grafikanvedoksia.
Taidelainaamo asioissa ota yhteys Liisaan; liisa.pennonen@gmail.com.

TAIDEMATKA tehtiin SERLACHIUS MUSEOIHIN LAUANTAINA 11.8.2018
Pirkkalan taideyhdistys kutsui meidät mukaan yhteiselle taidematkalle Mäntään elokuussa. Matkaan
osallistui meitä Kuvataitelijoita mukava määrä. Retki oli oikein onnistunut ja siitä välitämme kiitokset
myös matkan järjestäneille, Pirkkalan taideyhdistyksen hallitukselle.
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HARRASTUSTORI HARJUNIIYN KOULULLA 18.8.2018
Nokian Kuvataitelijat kutsuttiin osallistumaan Nokian kaupungin järjestämälle Harrastustorille
Harjuniityn koululle (Lautamiehenkatu 1) 18.8.2018 klo 10-14. Tapahtumassa esiteltiin mm.
Kuvataitelijoiden lainaamotoimintaa.
Nokian kaupungin kultuuritoimen kanssa yhteistyössä järjestettiin katumaalauspiste tapahtuman
vierailijoille.

FACEBOOK-SIVUT
Yhdistyksen fb-sivujen tarkoituksena on esitellä jäsenistömme toimintaa. Mikäli Sinulla on siis tulossa
näyttely tms. taiteelliseen toimintaasi liittyvää laita siitä tietoa ja kuvamateriaalia Fb-sivujen ylläpitäjälle.
Facebook ylläpito siirtyi Iirolle kilpikari.iiro@kolumbus.fi / puh. 0400 913393
KOTISIVUT www.nokiankuvataiteilijat.net
Kotisivujemme päivittäjälle voi lähettää tulevien näyttelyjenne informaation tai julisteen osoitteeseen
markku.kujansuu@gmail.com
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NORDEAN TAIDEIKKUNA
Meillä Nokian kuvataiteilijoilla on yhteistyökumppanina paikallinen Nordea, jonka ikkunassa on vaihtuva,
Kuukauden Taiteilija -näyttely.
•
•
•
•
•

Nordean ikkunassa on koukut, joihin ripustuslangat voi kiinnittää.
Ripustuksen hoitaa taiteilija.
Veistoksia varten ei ole jalustoja
Tee itsestäsi noin 10 rivin kertomus minkä haluat sinusta julkaistavan Nokian Uutisissa ja Nokun
nettisivuilla kuvasi kanssa, toimita se hyvissä ajoin Iirolle: kilpikari.iiro@kolumbus.fi. Iiro hoitaa
kuvauksen näyttelyn ripustuksen yhteydessä.
Ota yhteyttä Taideikkunaa hoitavaan Iiroon noin viikko ennen vuoroasi sopiaksenne ripustuksen
ajankohdan ja valokuvauksen, Iiro puh 0400 913393

Hallituksen yhteystiedot:
varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Oulujärvi
Iiro Kilpikari
Marjaleena Erkkilä
Anne Suominen
Kaksi varajäsentä sihteeri Katriina Viitaniemi
rahastonhoitaja Liisa Pennonen
Tuija Virta jatkaa puheenjohtajana

Terveisin Tuija ja Hallitus
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riittaliisa.oulujarvi@kotikone.fi

p. 0400866725

kilpikari.iiro@kolumbus.fi

p. 0400913393

marjaleena_erkkila@yahoo.com
mummosirkka@gmail.com

p. 0405670470

noku.sihteeri@gmail.com

p. 0443798770

liisa.pennonen@gmail.com

p. 0405929747

noku.pj@gmail.com

p. 0405920234

