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_______________________________________________________________________________
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Tätä kirjoittaessani ennakkoäänestys on käynnissä ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan, ketkä ovat ne
uudet Helsingin kaupunginvaltuutetut, jotka tekevät työtä taiteen ja kulttuurin puolesta. Seuramme
järjestämässä vaalipaneelissa valtuustoehdokkaat olivat hyvinkin yksimielisiä taiteen asemasta. Yhteen
hiileen puhaltaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa todellisessa työskentelyssä. Vaateita eri asioiden
puolesta tuntuu riittävän.
Olin kuuntelemassa tiedotustilaisuutta Helsingin kaupungin taiteen ja kulttuurin avustusjärjestelmän
uudistuksista. Tavoitteena on tuottaa avustusjärjestelmä, jossa voidaan aiempaa paremmin vastata toiminnan
ja toimintakentän muutoksiin. Uudistuksen myötä haettavissa on taide- ja kulttuuriavustuksia sekä
kehittämisavustuksia. Lisäksi on olemassa erikseen avustusluokka kulttuuripalkinnoille. Ensimmäinen
koskettaa yksittäistä taiteilijaa yhtälailla kuin yhdistystä. Haku on tehty porrastetusti haettavan summan
mukaan. Kaikissa avustuksissa on uudet arviointiperusteet. Toimintaa arvotetaan taiteellisen laadun,
monimuotoisuuden, tasa-arvon, saavutettavuuden, saatavuuden, osallisuuden, osallistumisen ja
toiminnallisen laadun ja toteutuksen kautta.
Yhä enemmän siis yksittäinen taiteilijakin joutuu arvottamaan taiteellista tekemistään eri kriteereiden kautta
hakiessaan tukea toiminnalleen. Ammattimaisuuden ja kunnianhimoisuuden korostaminen on yhtä tärkeää,
kuin sisällön esittäminen. Muuttuva maailma vaatii myös monimuotoisuuden ja tasa-arvon ilmentymistä.
Avustusuudistus monine kriteereineen on kuitenkin taiteilijaa tukeva. Matalaa vaatimustasoa sovelletaan alle
5000 euron avustuksissa, jolle on erillinen hakuaika. Tällöin on tärkeää, että 1-2 arviointiperustetta täyttyy.
Korkea vaatimustaso huomioidaan, kun hakemus kohdistuu toiminnan kehittämiseen summien ollessa
korkeita ja tällöin kaikkien kriteerien tulee täyttyä. Hakijoille on tarjolla yhteisneuvontatilaisuuksia huhtitoukokuun aikana. Lisäksi järjestetään yksilöllisiä hakuklinikoita touko-kesäkuussa. Uudistetut
avustusmuodot astuvat voimaan 1.6.2017. Suosittelen seuraamaan Helsingin kaupungin sivuilla tapahtuvaa
tiedotusta: www.hel.fi/kulttuuri>Avustukset
Taiteilijaseuramme HTS 50-juhlanäyttelyohjelma on saatettu valmiiksi. Juhlistamme syksyllä jopa yhdeksän
eri näyttelyn voimin seuramme kunniakasta toimintaa. Osa näyttelyistä toteutuu jäsenistön avoimista ja
yhteisistä hauista. HTS on hyväksytty mukaan Suomi 100 -ohjelmaan, mikä tarkoittaa, että voimme käyttää
tunnusta ohjelman yhteydessä. Juhlavuotemme saa näin visuaalisen ilmeen myös itsenäisestä satavuotiaasta
Suomesta. Työmme taiteen parissa on tärkeä osa kulttuurista identiteettiämme. Valo ja aurinko herättävät
meidät kokemaan kevään uusia tunnelmia. Tule kuulemaan vuosikokoukseen Kvintetin sisältö.
Näyttelyohjelma esitellään siellä.
Hyvää alkavaa kevättä!
--------------------------------------------------Tervetuloa kevätkokoukseen Rikhardinkadun kirjastolle maanantaina 24.4. klo. 17.00! Toimintakertomus ja
tilinpäätösmateriaalit ovat nähtävillä seuran nettisivuilla Jäsen-osion alla noin viikkoa ennen kokousta.

Anitta Ruotsalainen

Huom: Tässä kirjeessä mukana jäsenkorttisi, ota talteen!
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Helsingin Taiteilijaseuran tulevia näyttelyhakuja
Jäsenistölle: HTS 50 Kvintetti Kanneltalon ja Malmitalon galleriat etc. syyskuu 2017, deadline
15.5.2017
Jäsenistölle: Malmitalon gallerian kevätkausi 2018, deadline 15.4.2017
Kaikille avoin: Galleria Katariinan kevätkausi 2018, deadline 30.4.2017
Kaikille avoin: Galleria Katariinan Studion kevätkausi 2018, deadline 30.4.2017
Kaikille avoin: Galleria Rantakasarmi kevätkausi 2018, deadline 30.4.2017

________________________________________________________________________________
VUOKRATAAN TYÖTILAA KESÄKSI
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus vuokraa kesä-heinäkuun ajaksi työpisteen
ryhmätyöhuoneesta (luokkahuone) Kaapelitehtaalta B-rappu 3.krs. Tilaa vuokrataan kahden, tai neljän viikon
jaksoissa. Tilaa voi käyttää max.4 taiteilijaa samaan aikaan. Hinta 125€/henkilö/2viikkoa tai
220€/henkilö/4viikkoa. 56m2 tilassa on kaksi ikkunaa pohjoiseen, varusteena jokaiselle pienet
maalauspöydät, tuolit, keskikokoiset maalaustelineet ja yhteinen kahvinkeitin. Vesipiste ja wc sijaitsee
käytävällä. Samassa rapussa kerrosta alempana on taidetarvikeliike. Tila soveltuu hyvin esim. maalarille.
Lisätiedustelut koululta p.09 6931322 ma - pe klo.10.15 -16, tai matti.uusikyla@helsingintaiteilijaseura.fi
________________________________________________________________________________
KUVATAIDEKOULU JA KURSSIKESKUS
Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus järjestää syyslukukaudesta 2017 lähtien kuvataiteilijoille
suunnattuja lyhytkursseja. Lyhytkurssit järjestetään koulun uudessa luokkatilassa Kaapelitehtaalla. Kurssit
ovat 1-2 päivän mittaisia ja keskittyvät vaihteleviin teemoihin. Syksyn ohjelmatarjontaa taiteilijoille
esitellään seuraavassa jäsenkirjeessä. Mikäli sinulla on toiveita kursseista/haluat antaa ehdotuksia
erikoistekniikoista/teemoista, voit lähettää ehdotuksesi e-maililla osoitteeseen:
matti.uusikyla@helsingintaiteilijaseura.fi
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen kesäkursseille!
Helsingin Taiteilijaseuran jäsenalennus 30% kaikista kursseista
(alennusta varten soita koulun toimistoon)
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu antaa visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta 4–18-vuotiaille
lapsille ja nuorille. Kesäkurssitarjonnassa myös lapsi-vanhempi kurssit.
Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus tarjoaa kuvataidekursseja pääasiassa yli 16-vuotiaille taiteen
harrastajille. Kesän kurssitarjonnassa on myös kuvataiteilijoille soveltuvia kursseja.mm. metalligrafiikka,
keramiikka ja puupiirros.
Kesäkursseja järjestetään sekä Kaapelitehtaalla että Suomenlinnassa.
Ilmoittautuminen kursseille ja kurssimaksut www-sivujen kautta.
Kurssiohjelmat, ilmoittautumiset ja maksut: http://helsingintaiteilijaseura.fi/
Tiedustelut:
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus
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________________________________________________________________________________
Tallberginkatu 1 A 7 (3. kerros), 00180 Helsinki
puh: (09) 693 1322
s-posti: kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi
Syyslukukauden ilmoittautuminen kursseille alkaa 15.5.2017.

________________________________________________________________________________
GALLERIA KATARIINA ja GALLERIA KATARIINAN STUDIO
09 666 677, www.helsingintaiteilijaseura.fi | www.myyntikokoelma.fi
hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi
Avoinna ti–pe 11–17, la–su 12–16
Suljettu Pitkäperjantaina 14.4. ja Pääsiäispäivänä 16.4., Vappuna 30.4.–1.5. ja Helatorstaina 25.5.
Näyttelyt, avajaiset, tapahtumat kevät 2017, tervetuloa| välkommen |Welcome!
15.4.2017 asti
Galleria: Arto Nurro ● Layers and layers and layers – piirustuksia | teckningar | Drawings
Studio: Renata Jakowleff ● Pleasure – veistoksia | skulpturer | Sculptures
Galleriakeskiviikko 5.4. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen su 9.4. klo 14–16
19.4.–7.5.2017
Galleria: Hanna Råst ● Pine Needles – teoskia | verk | Works
Studio: Ghita Grönholm ● Catwalk – maalauksia | målningar | Paintings
Avajaiset ti 18.4. klo 17–19
Galleriakeskiviikko 3.5. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen su 7.5. klo 14–16
Kantakaupungin galleriakierros su 7.5. klo 14: Galleriat Katariina – Hippolyte – tm – G, oppaana Katariina
Salmijärvi, vapaa pääsy
10.5.–28.5.2015
Galleria: Tanja Ahola ● 8 tanssia – maalauksia liikkeestä
Studio: Seija Sainio ● Summa summarum – maalauksia | målningar | Paintings
Avajaiset ti 9.5. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen su 28.5. klo 14–16
31.5.–18.6.2015
Galleria: Heikki Hautala ● Mumbling Mutations – teoksia | verk | Works
Studio: Timo Partanen ● Maalauspäiväkirja | Målning dagbok | Painting Diary
Avajaiset ti 2.6. klo 17–19
Taiteilijatapaaminen su 18.6. klo 14–16
Kantakaupungin galleriakierros su 4.6. klo 14: Galleriat Katariina – tm – G – Sculptor, oppaana Katariina
Salmijärvi, vapaa pääsy
Näyttelyhaut keväälle 2018 käynnissä – hakutiedot toisaalla tässä kirjeessä, dl 30.4.!
Jäsenalennus teoshankinnoista 25 %
Kaikista galleriasta, studiosta ja www.myyntikokoelma.fi tehdyistä teoshankinnoista jäsenalennusta 25 %.
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______________________________________________________________________________
MALMITALON GALLERIA
www.helsingintaiteilijaseura.fi
hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi
Avoinna ma–pe 10–20, la 10–16
Näyttelyt ja avajaiset, kevät 2017, tervetuloa| välkommen | Welcome !
13.4.2017 asti Nina Nisonen ● Klaran verhot – aikakerroksia
20.4.–13.5.2015 Anna Wilhelmus ● Me and Mondriaan – maalauksia ja kollaaseja
Avajaiset ke 19.4. klo 17–19
17.5.–9.6.2017 Taneli Eskola & Annamari Eskola ● Elävä veistos
Avajaiset ti 16.5. klo 17–19
15.6.–26.8.2017 Selja Raudas ● Märket 60*18,01 `N 19*08,01 *E, maalauksia
Avajaiset ke 14.6. klo 17–19
Näyttelyhaku keväälle 2018 käynnissä – hakutiedot toisaalla tässä kirjeessä, dl 15.4.!
________________________________________________________________________________
TAIDELAINAAMO
09 673 720 | info@taidelainaamo.fi | www.taidelainaamo.fi
Avoinna ti–pe 12–18, la–su 12–16.
Toukokuussa ti–to 12–18, pe–su 12–16, kesä-heinäkuussa ma–to 12–18, pe 12–16.
Taidelainaamon kevään ja kesän yksityisnäyttelyt

huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu

Galleria Rikhard
Anna-Leena Vilhunen
Kalevi Liski
Arvo Reinikainen
Päivi Kukkasniemi
Eeva Kokki

Näyttelytila Arthur
Mervi Karhunen
Sami Pennanen
Aino Jääskeläinen
Merja Salonen
Jarmo Helppi

Avajaiset to 4.5.| to 8.6. | to 6.7. | to 3.8. klo 17–19 – tervetuloa!
Taidelainaamon kesän teemaripustus on SUOMEN SUVI
Näyttely on esillä Taidelainaamossa 8.6.–28.7.2017 | avajaiset to 8.6. klo 17–19.
Näyttelyyn voivat osallistua seuran jäsentaiteilijat yhdellä teemaan soveltuvalla teoksella (maksimikoko noin
1 m2). Osallistuminen on maksuton. Tervetuloa mukaan!
Teosten jättö Taidelainaamoon 23.–24.5. Huom. teoskuva mukaan, www-sivuja varten.
________________________________________________________________________________
GALLERIA RANTAKASARMI
Suomenlinna C1, 00190 Helsinki
Avoinna ti–to 12–17.30, pe–su 11.30–16
Kevään ja kesän näyttelyt
13.4.–7.5.2017
KAKOFONIA by Heteka13 – Pauliina Jokela, Juuso Joutsi, Sunna Kangas, Venla Martikainen, Suvi
Parrilla, Mari Pihlajakoski, Arttu Sailo, Sonja Salomäki, Irina Schuvaloff, Rose-Mari Torpo
 Avajaiset ke 12.4. klo 17–19 – tervetuloa!
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11.5.–4.6.2017
Janne Kaitala ja Matti Sääski – Vapaus, Veljeys, Maalaus
 Avajaiset ke 10.5. klo 17–19 – tervetuloa!
8.6.–2.7.2017
Riikka Jokiaho – Maalauksia sali 1 | Mona Hoel – Fragments of Now, sali 2
 Avajaiset ke 7.6. klo 17–19 – tervetuloa!
8.7.–26.7.2017
Bjarne Lönnroos – Graniittiveistoksia
 Avajaiset pe 7.7. klo 17–20 – tervetuloa!
3.8.–27.8.2017
MERESTÄ – Maaretta Caselius, Risto Puurunen, Tiina Vainio
 Avajaiset ke 2.8. klo 17–19 – tervetuloa!
Näyttelyhaku keväälle 2018 käynnissä – hakutiedot toisaalla tässä kirjeessä, DL 30.4.!

______________________________________________________________________________

Suomi 100 – HTS 50: NÄYTTELYHAKU KVINTETTIIN
Jatkuvuus ja Katoavaisuus
Helsingin Taiteilijaseura järjestää jäsenilleen osana juhlavuoden Kvintetti-kokonaisuutta jurytetyt
yhteisnäyttelyt, joille on varattu runsaasti tilaa. Näyttelyt levittäytyvät Kanneltalon galleriaan ja
ympäristöön sekä Malmitalon galleriaan, aulaan ja parvelle syyskuussa 2017.
HTS 50 juhlavuoden ohjelma on myös osa Suomi 100 -ohjelmistoa.
Kanneltalon ja Malmitalon näyttelyt muodostavat teemallisen parin: Kanneltalossa ja ympäristössä väljänä
teemana on ”katoavaisuus” ja Malmitalossa ”jatkuvuus”. Teemoja voi tarkastella myös Suomen nykyisyyden
ja tulevaisuuden valossa sekä Suomi 100 -juhlavuoden yhdessä-teeman kautta katoavaisuutta ja jatkuvuutta
ajatellen.
Malmitalossa näyttely on esillä 31.8.–23.9.2017, avajaiset keskiviikkona 30.8.
Kanneltalossa ja ympäristössä näyttely on esillä 8.9.–30.9.2017, avajaiset torstaina 7.9.
Näyttelypariin on yhteinen haku ja hakea voivat kaikki Helsingin Taiteilijaseuran jäsenet 1–5
teoksella, jotka liittyvät teemoihin. Teosten tekotapaa tai tekniikkaa ei rajoiteta, ehdotuksia toivotaan
kakista kuvataiteen lajeista, poikkitaiteellisuutta ja performansseja unohtamatta. Tilaa on myös
irrotella. Kanneltalon ympäristön mukana olo mahdollistaa ympäristötaiteellisen lähestymistavan.
Mukaan pyritään valitsemaan mahdollisimman monta tekijää. Jurytysmaksua ei peritä. Jos seuralle ei
myönnetä apurahoja juhlavuoden näyttelyitä varten, peritään mukaan valituilta osallistumismaksu. Maksu
määräytyy osallistujamäärän mukaan, kuitenkin niin, että se on enintään 90 €/taiteilija. Seura perii myydyistä
teoksista 30 % + alv provision.
Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 15.5.2017 (hakemuksen oltava perillä tuolloin).
Hakemukseen tulee liittää:
1. hakemuslomake
2. kuva-aineisto (kuvat ja kuvaluettelo)
Kuvat toimitetaan muistitikulla tai cd:llä (jpg-formaatti), mutta muukaan muoto ei ole este haulle
3. lyhyt selitys miten teos/teokset liittyvät teemaan/teemoihin
4. ansioluettelo
Hakemus toimitetaan osoitteella:
Helsingin Taiteilijaseura
”Kvintetti”
Kalevankatu 16
00100 Helsinki
Hakemuksen voi myös tuoda Galleria Katariinaan tai laittaa gallerian ulko-oven postiluukusta.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kesäkuun 2017 aikana.
Lisätietoja antaa
Hannele Nyman, näyttelyvastaava, galleristi
gsm 0440 551 678, puh. 09 666 677
e-mail: hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi
Tervetuloa mukaan!

Hakemuksen sivu 1/2

Suomi 100 – HTS 50: Kvintetti/ Jatkuvuus ja Katoavaisuus
Helsingin Taiteilijaseura jurytetty yhteisnäyttely-pari Kanneltalon galleriassa ja ympäristössä ja
Malmitalon galleriassa, aulassa ja parvella 2017.

Hakijan tiedot
nimi

_______________________________________________________

katuosoite

_______________________________________________________

postitoimipaikka ja -numero

_______________________________________________________

puhelin

_______________________________________________________

sähköposti

_______________________________________________________

www-sivut

_______________________________________________________

Teos/teokset (1–5)
1) nimi ___________________________________________________________________________
vuosi__________________________________ hinta_________________________
tekniikka_______________________________ mitat ________________________
teos liittyy: molempiin teemoihin___ vain katoavaisuuteen___ vain jatkuvuuteen ____
2) nimi ___________________________________________________________________________
vuosi__________________________________ hinta_________________________
tekniikka_______________________________ mitat ________________________
teos liittyy: molempiin teemoihin___ vain katoavaisuuteen ____ vain jatkuvuuteen ____
3) nimi ____________________________________________________________________________
vuosi__________________________________ hinta_________________________
tekniikka_______________________________ mitat ________________________
teos liittyy: molempiin teemoihin ____ vain katoavaisuuteen ____ vain jatkuvuuteen ____
4) nimi ____________________________________________________________________________
vuosi__________________________________ hinta_________________________
tekniikka_______________________________ mitat ________________________
teos liittyy: molempiin teemoihin___ vain katoavaisuuteen ____ vain jatkuvuuteen___
5) nimi ___________________________________________________________________________
vuosi__________________________________ hinta_________________________
tekniikka_______________________________ mitat _________________________
teos liittyy: molempiin teemoihin___ vain katoavaisuuteen ___ vain jatkuvuuteen ____

Hakemuksen sivu 2/2
Hakemuksen pakolliset liitteet (3 kpl)
• lyhyt selitys miten teos/teokset liittyvät teemaan/teemoihin
• kuvat muistitikulla/cd:llä
• cv

Hakuaineiston palautus
___________________yllämainittuun osoitteeseen (liitä mukaan riittävin postimerkein varustettu palautuskuori)
___________________noudetaan Galleria Katariinasta (Kalevankatu 16)

Kuva-aineistoa saa käyttää näyttelyn tiedottamisessa ja markkinoinnissa, mikäli teokset hyväksytään näyttelyyn
kyllä ___________________

ei ___________________

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyn hakuilmoituksen ehdot

________________________________________________________
päiväys ja allekirjoitus

GALLERIA KATARIINA
Näyttelyaikahaku Galleria Katariinaan kevätkaudelle 2018
Hakemukseen tulee liittää
1 Täytetty hakulomake, joita voi tulostaa netistä (www.helsingintaiteilijaseura.fi) tai noutaa Galleria
Katariinasta tai Taidelainaamosta, myös liitteenä ohessa
2 Lyhyt näyttelysuunnitelma
3 Kuva-aineistoa sekä kuvaluettelo: 6-10 kuvaa tuoreista tai näyttelyyn aiotuista teoksista sekä erillinen
kuvaluettelo teostietoineen. Jos hakijoita on hakemuksessa useampia, kuvat toimitetaan kaikilta osallistujilta.
Digikuvat tallennettuna jpg-formaatissa muistitikulle tai cd:lle.
4 Ansioluettelo(t)
Hakemusten viimeinen toimituspäivä on 30.4.2017 (saman päivän postileima Suomessa riittää).
Haettavat näyttelyajat sijoittuvat ajanjaksolle tammikuu-kesäkuu 2018. Hakijoiden toiveet sopivasta
näyttelyajasta pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Mikäli jokin aika haettavalla kaudella
ei ehdottomasti sovi, siitä pyydetään mainitsemaan jo hakiessa. Valinnat tekee Helsingin Taiteilijaseuran
jäsenistön nimeämä Näyttelytoimikunta, johon kuuluu neljä kuvataiteilijaa sekä näyttelyvastaava. Kaikille
hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse toimikunnan päätöksestä.
Näyttelytila
Helsingin Taiteilijaseuran Galleria Katariina sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingissä, Kalevankatu 16:ssa.
Galleriaan sopivat monen tyyppiset teokset: maalaukset, veistokset, grafiikka, valokuvat, installaatiot,
videoteokset jne. Galleria on kooltaan noin 60 m2. Tila jakautuu kahteen huoneeseen, joiden välillä on laaja
aukko. Seinät ja katto on maalattu valkoiseksi, lattia on vaalean harmaa. Gallerian lattialla tai seinissä ei ole
varsinaisia painorajoituksia, katosta voi ripustaa vain hyvin keveitä töitä. Näyttelyvastaavan työpiste sijaitsee
näyttelytilan yhteydessä. Kuvia ja pohjakaava löytyy seuran nettisivuilta www.helsingintaiteilijaseura.fi.
Näyttelyvuokra ja muut kustannukset
Näyttelyvuokra Galleria Katariinassa on vuonna 2018 Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille 2690 €, muille
2990 €. Vuokraan kuuluu kutsujen ja julisteiden suunnittelun ja painatuskulujen ohella näyttelytiedotteen
laadinta ja tiedotus, julisteiden jakelu Helsingin keskustassa, postituksen ja avajaisten käytännöt sekä
näyttelytilan avoinna pito ja valvonta. Vuokra sisältää myös näyttelyn tiedot Galleriaoppaassa ja TaideArt kalenterissa. Taiteilija vastaa teosten kuljetuksista, näyttelyn ripustamisesta ja purkamisesta sekä
mahdollisista vakuutuksista. Galleria tarjoaa ripustusvälineet ja perustyökalut. Taiteilija vastaa
postituskuluista, sekä avajaistarjoiluista ja toimittaa materiaalin tiedotuksen ja painotuotteiden pohjaksi.
Taiteilija vastaa teostensa edellyttämistä teknisistä laitteista sekä tarvittavista rakenteista. Galleria perii
myydyistä teoksista 30 % + alv provision. Provisio lasketaan teoksen arvonlisäverottomasta hinnasta.
Hakemukset toimitetaan osoitteella:
Näyttelytoimikunta/Helsingin Taiteilijaseura
Kalevankatu 16
00100 Helsinki
Galleria Katariina on avoinna ti–pe 11–17, la–su 12–16, jolloin hakemuksia voi myös jättää, aukioloaikojen
ulkopuolella voi hakemuksen laittaa oven postiluukusta.
Tiedusteluihin vastaa: näyttelyvastaava, galleristi Hannele Nyman, Galleria Katariina, 09-666 677, gsm
0440 551 678, hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi, www.helsingintaiteilijaseura.fi

HAKULOMAKE
Taiteilija /taiteilijaryhmä:
nimi

_______________________________________________________

yhteyshenkilö (jos ryhmä)

_______________________________________________________

muut hakijat, jos ryhmä

_______________________________________________________
_______________________________________________________

katuosoite

_______________________________________________________

postinumero ja –toimipaikka _______________________________________________________
puhelin & matkapuhelin

_______________________________________________________

sähköposti & www-sivut

_______________________________________________________

Toivottu näyttelyaika /
_______________________________________________________
aika, joka ei sovi ollenkaan
Hakemuksen pakolliset liitteet
lyhyt näyttelysuunnitelma____ ansioluettelo____ kuvaluettelo____ jpg-kuvat _____
muistitikulla tai cd:llä
Haen näyttelyaikaa vaihtoehtoisesti Galleria Katariinan studiosta_____
Hakuaineiston palautus
_____ yllämainittuun osoitteeseen (mukana palautuskuori riittävillä postimerkeillä varustettuna)
_____ noudetaan Galleria Katariinasta (Kalevankatu 16, Helsinki)
Kuva-aineistoa saa käyttää näyttelyn tiedottamisessa ja markkinoinnissa, mikäli teokset hyväksytään
näyttelyyn
_____ kyllä
_____ei
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyn hakuilmoituksen ehdot

________________________________________

_______________________________________

allekirjoitus

paikka ja päivämäärä

Galleria Katariinan Studio on noin 15 m2 ja soveltuu kaikelle taiteelle. Tilassa on valmiina
pimennysmahdollisuus ja ripustuspuitteet kahdelle videotykille yms. Helsingin Taiteilijaseuran jäsenistölle
vuokra on tuttuun tapaan halvempi. Studion näyttelyajat kulkevat samaa tahtia Galleria Katariinan
näyttelyiden kanssa, eli sama ripustus- ja purkurytmi kuin galleriatilassa ja avajaiset yhtä aikaa. Kunkin ajan
pituus on kolme viikkoa. Studion vuokra Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille on 1050 € ja muille 1150 €.
Tervetuloa pitämään näyttely myös Katariinan studioon!
Haettavat näyttelyajat sijoittuvat ajanjaksolle tammikuu-kesäkuu 2018. Haun deadline on 30.4.2017
(postileiman päivä Suomesta lähetettynä riittää). Hakijoiden toiveet sopivasta näyttelyajasta pyritään
ottamaan huomioon. Mikäli jokin aika haettavalla kaudella ei ehdottomasti sovi, siitä pyydetään
mainitsemaan jo hakiessa. Valinnat tekee Helsingin Taiteilijaseuran jäsenistön nimeämä näyttelytoimikunta,
johon kuuluu neljä kuvataiteilijaa sekä näyttelysihteeri. Kaikille hakijoille ilmoitetaan kirjeitse /
sähköpostitse toimikunnan päätöksestä.
Hae näyttelyaikaa vaihtoehtoisesti Galleria Katariinasta kätevästi samalla hakulomakkeella & materiaaleilla!
Hakemus
Hakemukseen tulee liittää:
1 Täytetty hakulomake (tulostettavissa netistä) tai joita voi noutaa Galleria Katariinasta tai
Taidelainaamosta, liitteenä myös ohessa.
2 Lyhyt näyttelysuunnitelma
3 Kuva-aineistoa: 6–10 kuvaa tuoreista tai näyttelyyn aiotuista teoksista sekä erillinen kuvaluettelo
tarkkoine teostietoineen. Jos hakijoita on hakemuksessa useampia, kuvat toimitetaan kaikilta osallistujilta.
Kuvat toimitetaan digikuvina tallennettuna jpeg-formaatissa muistitikulle tai cd:lle.
4 Ansioluettelo(t)
Yhteystiedot ja aukioloajat
Hakemukset toimitetaan 30.4.2017 mennessä osoitteella:
Näyttelytoimikunta/Helsingin Taiteilijaseura
Kalevankatu 16
00100 Helsinki
Galleria Katariina on avoinna ti–pe 11–17, la–su 12–16, jolloin hakemuksia voi myös jättää, aukioloaikojen
ulkopuolella voi hakemuksen laittaa oven postiluukusta.
Tiedusteluihin vastaa: näyttelyvastaava, galleristi Hannele Nyman, Galleria Katariina, 09-666 677, gsm
0440 551 678, hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi, www.helsingintaiteilijaseura.fi

HAKULOMAKE
Taiteilija /taiteilijaryhmä:
nimi

_______________________________________________________

yhteyshenkilö (jos ryhmä)

_______________________________________________________

muut hakijat, jos ryhmä

_______________________________________________________
_______________________________________________________

katuosoite

_______________________________________________________

postinumero ja –toimipaikka ______________________________________________________
puhelin & matkapuhelin

_______________________________________________________

sähköposti & www-sivut

_______________________________________________________

Toivottu näyttelyaika /
_______________________________________________________
aika, joka ei sovi ollenkaan
Hakemuksen pakolliset liitteet
lyhyt näyttelysuunnitelma____ ansioluettelo____ kuvaluettelo____ jpg-kuvat _____
muistitikulla tai cd:llä
Haen näyttelyaikaa vaihtoehtoisesti Galleria Katariinasta_____
Hakuaineiston palautus
_____ yllämainittuun osoitteeseen (liitä mukaan palautuskuori riittävillä postimerkeillä varustettuna)
_____ noudetaan Galleria Katariinasta (Kalevankatu 16, Helsinki)
Kuva-aineistoa saa käyttää näyttelyn tiedottamisessa ja markkinoinnissa, mikäli teokset hyväksytään
näyttelyyn
_____ kyllä
_____ei
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyn hakuilmoituksen ehdot
________________________________________
allekirjoitus

_______________________________________
paikka ja päivämäärä

Malmitalon gallerian seuraavan näyttelyaikahaun deadline on 15.4.2017.
Jaettavana olevat ajat kevätkaudelle 2018 sijoittuvat tammi–heinäkuulle.
Helsingin Taiteilijaseuran jäsenistöllä on mahdollisuus hakea näyttelyaikaa Helsingin kulttuurikeskuksen
ylläpitämässä Malmitalon galleriassa. Malmitalon galleria tarjoaa jäsenille hyvät palvelut. Malmitalo
kustantaa ja huolehtii kutsukorttien postituksesta ja painatuksesta ja avustaa tarvittaessa teosten kuljetuksissa
ja ripustuksessa. Näyttelyistä tiedotetaan laajasti. Malmitalon kävijät ovat kulttuurista ja taiteista
kiinnostuneita, sijaitseehan samassa talossa mm. kirjasto, kuvataidekoulu ja konserttisali. Helsingin
Taiteilijaseura huolehtii teosmyynnin käytännöistä.
Hakuohjeet: Hakemukset toimitetaan Galleria Katariinaan 15.4.2017 mennessä.
Hakemuksen liitteet: hakulomake, lyhyt näyttelysuunnitelma, suunnitelmaan liittyvät teoskuvat (6–10),
kuvaluettelo ja cv. Valinnat tekee Näyttelytoimikunta. Helsingin Taiteilijaseura perii Malmitalon galleriasta
myydyistä teoksista 30 + alv % myyntiprovision ja vastaa myynnin käytännöistä. Näyttelystä peritään HTS
näyttelymaksu 200 €. Malmitalon galleria tarjoaa taiteilijalle julisteet ja kutsukortit. Lisätietoja antaa
näyttelyvastaava Hannele Nyman, Galleria Katariina, Kalevankatu 16, 00100 Helsinki, puh. 09 666 677, gsm
0440 551 678, sähköposti: hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi
Näyttelyaikahaku Malmitalon galleriaan
taiteilija

____________________________________________________

katuosoite

____________________________________________________

postinro ja postitoimipaikka __________________________________________
puhelinnumero ___________________________________________________
sähköposti

_____________________________________________________

Hakemukseen liitetään
- lyhyt näyttelysuunnitelma
- teoskuvat cd:llä tai muistitikulla, jpg-muodossa
- kuvaluettelo
- cv
Hakuaineiston palautus
yllä mainittuun osoitteeseen postitse (riittävin postimerkein varustettu palautuskuori mukaan) _______
noudetaan Galleria Katariinasta
_______

Helsingissä ______ / ______ 2017

___________________________________________________
allekirjoitus

Galleria Rantakasarmin näyttelyajat keväälle 2018 ovat haettavissa.

Ajat sijoittuvat jaksolle tammi-kesäkuu 2018. Yksittäinen näyttelyaika on neljä viikkoa. Näyttelyä voi hakea
koko tilaan (228 m2) tai jaetulle yhden salin (114 m2) näyttelyajalle. Tila sopii monenlaisille
näyttelykokonaisuuksille, sekä yksityisnäyttelyille että yhteis-/ryhmänäyttelyille.
Yksityisnäyttelyhakemuksessa tulee ilmoittaa haetaanko koko galleriatilaa vai osaa siitä.
Haun deadline on 30.4.2017.
Galleria Rantakasarmin näyttelyt toteutetaan taiteilijavetoisesti ja vuokrat ovat hyvin kohtuulliset.
Näyttelytilan vuokrat hakukaudella ovat: koko tila / kaksi salia 1300 € ja yksityisnäyttely / yksi sali 700 €.
Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille sekä ryhmille, joissa vähintään puolet taiteilijoista kuuluu Helsingin
Taiteilijaseuraan, myönnetään vuokrista 10 % alennus. Näyttelyvalvonta ja tiedottaminen kuuluvat näyttelyä
pitävän taiteilijan / taiteilijaryhmän vastuulle. Myös teosmyynti on taiteilijan vastuulla ja näin ollen
Helsingin Taiteilijaseura ei peri myyntiprovisiota.
Hakemus sisältää:
- täytetyn hakemuslomakkeen
- näyttelysuunnitelman
- kuva-aineiston (5-10 / taiteilija, yli neljän taiteilijan ryhmähakemuksissa kuvia toimitetaan max 3 /
taiteilija)
- ansioluettelot
Hakemuksen voi toimittaa sähköisenä osoitteeseen eeva.muona@helsingintaiteilijaseura.fi tai postitse
Helsingin Taiteilijaseuran Taidelainaamoon (Taidelainaamo/Rikhardinkadun kirjasto, Rikhardinkatu 3,
00130 Helsinki). Näyttelyvalinnat tekee Galleria Rantakasarmin näyttelytoimikunta. Valinnoista ilmoitetaan
sähköpostitse.
Lisätietoja: www.helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-rantakasarmi/nayttelyaikojen-haku/
Näyttelytila ja kuvat: www.helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-rantakasarmi/nayttelytila/
Tiedustelut ja sähköiset hakemukset: eeva.muona@helsingintaiteilijaseura.fi

Hakemuslomake

taiteilija / taiteilijaryhmä:
nimi

_________________________________________

ryhmähakemuksissa
yhteyshenkilö

_________________________________________

muut hakijat

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

osoite

_________________________________________
_________________________________________

puhelin / matkapuhelin

_________________________________________

sähköposti

_________________________________________

Näyttelyaika joka ei sovi ollenkaan

________________________________________

Kuva-aineistoa saa käyttää gallerian tiedottamisessa ja markkinoinnissa, mikäli näyttelyaika
myönnetään.
_____ kyllä

_____ ei

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen hyväksyn hakuilmoituksen ehdot.

_______________________________ _________________________________________
paikka ja pvm
allekirjoitus

