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Näyttelyhakuja
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Näyttelyhaut Helsingin Taiteilijaseuran gallerioihin
kevätkaudelle 2018
Malmitalon galleria, dl. 15.4.2017
Jaettavana ovat ajat kevätkaudelle 2018. Helsingin Taiteilijaseuran jäsenistöllä on mahdollisuus
hakea näyttelyaikaa Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen ylläpitämässä Malmitalon
galleriassa.
Vuonna 2018 näyttelymaksu on 200 € . Malmitalo kustantaa ja huolehtii kutsukorttien
postituksesta ja painatuksesta ja avustaa tarvittaessa teosten kuljetuksissa ja ripustuksessa.
Näyttelyistä tiedotetaan laajasti. Helsingin Taiteilijaseura perii Malmitalon galleriasta myydyistä
teoksista 30 + alv % myyntiprovision ja vastaa myynnin käytännöistä.
Hakemukset toimitetaan Galleria Katariinaan tai Taidelainaamoon 15.4.2017 mennessä.
Hakuohjeet ja lisätietoja: http://helsingintaiteilijaseura.fi/malmitalon-galleria/nayttelyaikojen-haku/
Galleria Katariina, dl. 30.4.2017
Haettavat näyttelyajat sijoittuvat ajanjaksolle tammikuu-kesäkuu 2018. Yksittäinen näyttelyaika
on noin kolme viikkoa.
Helsingin Taiteilijaseuran Galleria Katariina sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingissä,
Kalevankatu 16:ssa. Galleria on kooltaan noin 60 m2. Tila jakautuu kahteen huoneeseen, joiden
välillä on laaja oviaukko. Galleriaan sopivat monen tyyppiset teokset: maalaukset, veistokset,
grafiikka, valokuvat, installaatiot ja videoteokset.
Näyttelyvuokra Galleria Katariinassa kevätkaudella 2018 on 2990 euroa, Helsingin
Taiteilijaseuran jäseniltä 2690 euroa. Näyttelyvuokraan kuuluu kutsujen ja julisteiden suunnittelun ja
painatuskulujen ohella näyttelytiedotteen laadinta ja tiedotus, julisteiden jakelu Helsingin keskustaalueella, postituksen ja avajaisten käytännöt sekä näyttelytilan avoinna pito ja valvonta. Vuokra
sisältää myös näyttelyn tiedot Galleriaoppaassa ja Taide Art -näyttelykalenterissa. Galleria perii
myydyistä teoksista 30 % + alv provision.
Hakuohjeet ja lisätietoja: http://helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-katariina/nayttelyaikojenhaku/

Galleria Katariinan Studio, dl. 30.4.2017
Haettavat näyttelyajat sijoittuvat ajanjaksolle tammi-kesäkuu 2018. Yksittäinen näyttelyaika on
noin kolme viikkoa.
Galleria Katariinan pieni studiotila soveltuu monenlaisiin näyttelyihin ja kaikelle taiteelle. Tila
on noin 15 m2 (noin 4 x 4 m), korkeus 3,40 m. Tilassa on valmiina pimennysmahdollisuus ja
ripustuspuitteet kahdelle videotykille.
Studion vuokra on 1150 €, Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille 1050 €. Galleria perii myydyistä
teoksista 30 % + alv provision.
Hakuohjeet ja lisätietoja: http://helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-katariinanstudio/nayttelyaikojen-haku/
Galleria Rantakasarmi, dl. 30.4.2017
Haussa olevat näyttelyajat sijoittuvat jaksolle tammikuu-kesäkuu 2018. Näyttelyhaku on avoin
yksittäisille taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja -järjestöille. Näyttelyjaksot ovat ripustuksineen neljän
viikon mittaisia. Galleria Rantakasarmin näyttelyt toteutetaan taiteilijavetoisesti. Myös teosmyynti
on taiteilijan vastuulla ja näin ollen Helsingin Taiteilijaseura ei peri myyntiprovisiota.
Galleria Rantakasarmin näyttelyaikaa voi hakea:
-koko tilaan yhtenä 228 m2 / 2 salin kokonaisuutena yksityis- tai yhteis/ryhmänäyttelylle
-osaan tilasta, yhteen näyttelysaliin 114 m2 yksityisnäyttelylle, jolloin galleriassa järjestetään
kaksi samanaikaista yksityisnäyttelyä.
Näyttelytilan vuokrat hakukaudella ovat:
– koko tila 228 m2 / kaksi salia 1300 €
– yksityisnäyttely 114 m2 / yksi sali 700 €
Helsingin Taiteilijaseuran jäsenille sekä ryhmille, joissa vähintään puolet taiteilijoista kuuluu
Helsingin Taiteilijaseuraan, myönnetään vuokrista 10 % alennus.
Hakuohjeet ja lisätietoja: http://helsingintaiteilijaseura.fi/galleria-rantakasarmi/nayttelyaikojenhaku/

Ajankohtaista: Helsingin kaupunkikulttuurikeskustelukiertue
Taiteilijoiden rauhan järjestö PAND ja Demokraattinen sivistysliitto DSL ylpeänä esittävät.
Helsingin kaupunkikulttuuri-keskustelukiertue 8.3.–8.4.
SÖRKKA (8.3.) – KALLIO (18.3.) – ITÄ-HELSINKI (21.3.) – PIKKU-HUOPALAHTI (25.3.) –
RUOHOLAHTI (1.4.)- TÖÖLÖ (8.4.)
”Naisten turvapaikka”, 8.3. kello 16–22 Kansainvälisen naistenpäivän tilaisuus. Pandila,
Pengerkatu 22,
”Helsingistä taiteilijoiden pääkaupunki”, 18.3. kello 12–15 Kallion kirjasto, 5. Linja 11, Helsinki,
Kallio.

"Kaikenmaailman runot”, 21.3. kello 17–21 YK:n Maailman runouden päivän tilaisuus.
Seikkailutalo, Kallvikinniementie 10, Laajasalo.
”Ateljee-keskustelu kaupungista, kulttuurista, taiteesta ja toiminnasta”, 25.3. kello 17–21.
Taideateljee, Pikkuhuopalahden nuorisotalo, Hilda Flodininkuja 6, Pikku Huopalahti.
”Helsinki – kaikkien kaupunki ”, 1.4. kello 19–22 kaikille avoin keskustelutilaisuus. Koralli Ruoholahden nuorisotalo. Messitytönkatu 4, Ruoholahti.
”Kirjastot Helsingin henkireikä”, 8.4. kello 12–16 kaikille avoin keskustelutilaisuus. Keinu Töölön kirjasto, Topeliuksen katu 6, Töölö.
Mukana taiteilijoita, asukas- ja kulttuuriaktivisteja mm. Amir Khatib, Antti Seppänen, Eeva-Helena
Inomaa, Katja Luhtala, Kirsti Kangas, Mari Saloheimo, Maria Malmström, Marko Niemi,
Merikukka Kiviharju, Meri-Sofia Lakopoulos, Satu Kalliokuusi, Talvikki Koivu, Tiina Sandberg,
Tikke Tuura ja JP (Juha-Pekka) Väisänen.

Ajankohtaista: HAM hakee yhteisötaiteen
tekijää/työryhmää
HAM toteuttaa vuosittain useita julkisen taiteen projekteja Helsinkiin. Etsimme nyt uudenlaisia
tapoja tuottaa julkista taidetta. Haemme yhteisötaiteen tekijöitä, joiden kanssa tuotamme projektin
Jakomäkeen asukkaita osallistaen.
Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Nyt ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme projektista
kiinnostuneita yhteisötaiteen tekijöitä. Tässä vaiheessa ei tarvita vielä valmista suunnitelmaa. Lähetä
meille vapaamuotoinen hakemus (motivaatiokirje) ja ansioluettelosi 13.3.2017 mennessä. Mukaan
voit liittää täydentävää materiaalia.
HAM valitsee osan hakijoista haastatteluun. Toisessa vaiheessa HAM tilaa valitsemiltaan
tekijöiltä/työryhmiltä suunnitelman yhteisötaideprojektista. Näistä valitaan toteutettaviksi 1-2, joita
työstetään yhteistyössä HAMin kanssa. Toisen vaiheen suunnitelmista ja valitusta projektista
maksamme palkkion.
Taidetta sataa Jakomäkeen
HAM on koko Helsingin kokoinen taidemuseo, joka ulottaa toimintansa myös niille alueille,
joilta ei välttämättä usein tulla keskustaan museokäynneille. Vuosina 2016–18 HAM keskittyy
aluetyössään Jakomäkeen hankkeella Taidetta sataa Jakomäkeen. Hankkeen tavoitteena on
kaupunkilaisten osallistuminen ja korkealaatuisen taiteen vieminen alueelle, jolla ei ole julkista
taidetta tai kuvataidepalveluita.
Yhteisölliset kaupunkitaideprojektit tulevat olemaan osa tätä hanketta. Se alkoi keväällä 2016
tutustumalla alueeseen sekä sen asukkaisiin ja toimijoihin. HAM järjesti taidepajoja ja -leirejä
erilaisille jakomäkeläisille. Myös HAMin kokoelmateoksia tullaan sijoittamaan Jakomäen julkisiin
tiloihin.
Lähtökohdat ja tavoitteet
• Projekti toteutetaan Jakomäessä tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa
sekä HAMin tiimin ohjauksessa.
• Alueen asukkailla tulee olla projektissa merkityksellinen rooli ja osallistumisen luonteva osa
projektia.
• Muotoa ei ole määritelty. Keskeistä ovat prosessi, tapahtuma ja yhteisöllisyys, ei objekti tai

näyttely. HAM ei kuitenkaan poissulje objektia prosessin lopputuloksena. HAM valitsee
toteutettavaksi alueelle sopivan ja toteutuskelpoiseksi katsomansa ehdotuksen.
• HAM tilaa teoksen valitsemaltaan taiteilijalta tai taitelijaryhmältä. HAM kannustaa myös
monialaisiin työryhmiin ja yhteistyöhön eri taiteenalojen välillä.
Edellytämme
• Yhteistyökykyä ja kiinnostusta toimia asukkaiden ja erilaisten toimijoiden kanssa.
• Sitoutumista projektin toteuttamiseen.
• Projektin omaehtoista dokumentointia, dokumentoinnin suunnittelua ja siihen osallistumista
yhteistyössä HAMin kanssa.
• Projektin arviointiin osallistumista yhdessä HAMin kanssa projektin päättymisen jälkeen.
• Kokemusta vastaavanlaisista projekteista.
Hakemus
• Vapaamuotoinen hakemus (motivaatiokirje), max yksi A4
• CV
• Täydentävää materiaalia (ei pakollinen), max yksi-kolme A4
• Lähetä hakemus PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi otsikolla
”Jakomäki”. Mainitse viestin otsikkokentässä myös diaarinumero HEL 2017-000868. Viestin
kokonaiskoko enintään 2Mt.
Aikataulu
• Hakuaika päättyy 13.3.2017.
• Kutsumme osan hakijoista haastatteluun huhtikuussa 2017.
• Valitsemme haastatteluiden jälkeen taiteilijat/ryhmät, joilta tilataan suunnitelma
yhteisötaideprojektista.
• Tutustuttuamme suunnitelmiin valitsemme niistä mahdollisesti toteutettaviksi 1-2.
• Toteutettaviksi valittujen projektien tekijöille järjestämme toukokuussa 2017 orientaatiopäivän,
johon edellytämme kaikkien työryhmän jäsenten osallistuvan.
• Projekti alkaa 2017 kesän aikana ja toteutetaan kokonaisuudessaan kevään 2018 loppuun
mennessä.
Lisätietoja
https://www.hamhelsinki.fi/info/taiteilijoille/ham-hakee-yhteisoetaiteen-tekijaeaetyoeryhmaeae/
kuraattori Satu Oksanen, HAM, satu.oksanen@hel.fi
museolehtori Nanne Raivio, HAM, nanne.raivio@hel.fi

Apurahoja
Taiteen edistämiskeskuksen taiteilija-apurahat, hakuaika 1.3.-31.3.2017
Viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotiset taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja
taiteenalojen taidejournalisteille. Myönnettävien apurahojen määrät ja apurahojen pituudet
vaihtelevat taiteenaloittain.
Apuraha on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Se voidaan myöntää
ammattitaiteilijalle myös opintoihin ja jatkokoulutukseen, ei kuitenkaan alan perusopintoihin.
Taidetoimikunnat arvioivat kaikki hakemukset. Hakemuksien vertailussa käytetään seuraavia
ohjeellisia vertailuperusteita. Päätökseen vaikuttavat muun muassa hakijan aikaisempi taiteellinen

toiminta ja työsuunnitelma, jonka tulee kattaa koko haettu apurahakausi.
Hakemus jätetään verkkopalvelussa tai täyttämällä tulostettava lomake ja lähettämällä se Taiteen
edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä
viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.
Taiteilija-apurahoista päättävät valtion taidetoimikunnat. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon
päätöksestä.
Lisätietoja ja hakuohjeet http://www.taike.fi/fi/web/kuvataide/apurahat-ja-avustukset.
Taiteen edistämiskeskuksen liikkuvuusapurahat, hakuaika 15.03.2017 asti
Liikkuvuusapurahoja myönnetään ammattitaiteilijoille tai heidän muodostamilleen työryhmille
sekä eri taiteenalojen asiantuntijoille. Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien
taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen
edistämiseen.
Apurahat on tarkoitettu yksittäisiin vuonna 2017 toteutettaviin ulkomaanmatkoihin. Matkan tulee
liittyä taiteellisesti tai jonkin taiteenalan kannalta merkittävään projektiin, jonka yhteydessä hakija
esiintyy tai esittää taidettaan Suomen ulkopuolella. Apurahaa voi käyttää myös taiteilijaresidenssissä
tai projektissa työskentelyyn. Työskentelyyn myönnettäessä apuraha voi olla korkeintaan valtion
taiteilija-apurahan suuruinen kuukaudessa.
Hakemus jätetään verkkopalvelussa tai täyttämällä tulostettava lomake ja lähettämällä se Taiteen
edistämiskeskukseen. Hakemuksen on oltava perillä Taiken päätoimipisteessä tai aluetoimipisteessä
viimeisenä hakupäivänä kello 16.00.
Liikkuvuusapurahoista päättää valtion taidetoimikunta. Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon
päätöksestä noin kaksi kuukautta hakuajan päättymisen jälkeen.
Lisätietoja ja hakuohjeet http://www.taike.fi/fi/web/kuvataide/apurahat-ja-avustukset.

Näyttelyhaku: Pressat Suomi 100– näyttely 22.11. –
22.12.2017
Valtakunnallinen kuvataiteilijoiden näyttely tuo esille Suomen itsenäisyyden ajan päämiehet
uudessa valossa ja uusia ajatuksia herättäen. Näyttelyn työt kootaan avoimella teoshaulla.
K. J. Ståhlberg, Lauri Kristian Relander, P. E. Svinhufvud, Kyösti Kallio, Risto Ryti, Carl
Mannerheim, J. K. Paasikivi, Urho Kekkonen, Mauno Koivisto, Martti Ahtisaari, Tarja Halonen ja
Sauli Niinistö.
Osallistuminen:
Toteutus ja tekniikka on vapaa
Maksimi teoskoko 120x120cm
Ilmoittautuminen 15.5.2017 mennessä; pressat.suomisata@gmail.com (näyttelyyn haetaan
apurahoja, jos niitä ei myönnetä, voi tulla pieni osallistumismaksu)
Kuvamateriaali näyttelyhakua varten on lähetettävä 31.9.2017 mennessä.
Digitaaliset tiedostot; pressat.suomisata@gmail.com, tiedostokoko enintään 2 Mt

Paperikuvat A4 koko: Galleria Aarni, Heikintori / Tapiola, PL 43, 02101 Espoo.
Kuoreen tunnus “Suomi 100 Pressat”.
Kuvamateriaalia ei palauteta.
Osallistujille ilmoitetaan näyttelyyn hyväksymisestä 30.10.2017 mennessä
Osallistuja vastaa töiden kuljetus– ja lähetyskustannuksista ja vakuuttamisesta.
Näyttelypaikka on Galleria Aarni, Heikintori / Tapiola, Espoo.
Näyttely on avoinna 22.11. –22.12.2017
Tiedustelut: pressat.suomisata@gmail.com
Näyttelytyöryhmä, joka toimii myös näyttelyn kuraattorina
Taidemaalari, MMM
Kuvataiteilija
Keramiikkataiteilija, TAM

Asko Niemelä-Koura
Heikki Pasanen
Irma Weckman

Näyttelyhakuja
Fleuristen näyttelyhaku vuodelle 2017, dl. 31.3.
Fleuristen gallerian idea on hakea lähtökohtia ranskalaisen kulttuurin perinteestä, luoda
kohtaamisia kulttuurien välille ja rakentaa suomalaisten taiteilijoiden yhteyksiä Eurooppaan ja
maailmaan. Jacques Brelin tapaan “Vivre sa vie”, elää elämäänsä.
Kahvila&Galleria sijaitsee osoitteessa Uudenmaankatu 13. Kahvilan korkeat ja tilavat huoneet
mahdollistavat taiteen ripustuksen omilla ehdoillaan. Vilkas kahvilaelämä kohtauttaa taiteen uudet
harrastajat ja hankinnat – taiteen voi kuvitella myös omalle seinälleen. Fleuristen keskeinen sijainti
DesignDistrict –korttelissa mahdollistaa myös turistien vierailut.
Hae näyttelyaikaa yksin tai ryhmässä – näyttelyajat ovat haettavissa koko vuodelle 2017! Haun
deadline on 31.3.2017. Kuukauden näyttelyyn hinta Fleuristessa on 990 € (sis alv). Se sisältää
tyylikkään, sähköisen näyttelyjulisteen ja kutsun. Teosmyynnistä ei peritä taiteilijalta provisiota.
Fleuristen näyttelytoimintaa kehittävät kulttuurin ja -taiteen ammattilaiset: taiteilijakehittäjä Tero
Annanolli sekä kahvila-gallerian omistaja Eija Limnell. Tarkempia tietoja näyttelyhausta ja
Fleuristen tapahtumista saa kotisivuilta www.fleuriste.fi. Tiedustelut: taiteilijakehittäjä Tero
Annanolli tannanolli@gmail.com
Galleria 5:n näyttelyhaku kevätkaudelle 2018, dl. 31.3.
Galleria 5 sijaitsee Oulun ydinkeskustassa viehättävässä keltaisessa puutalossa. Näyttelytila on
62 m² kokoinen ja muodostuu kolmesta huoneesta. Seinäpinnat ovat valkoiset ja lattia harmaata
linoleumia. Huonekorkeus on keskimäärin 2 metriä 80 cm. Yksi tiloista on pimennettävissä.
Galleriaan on investoitu uudet LED-valot vuoden 2016 alussa ja seinäpinnat on kunnostettu vuoden
2017 alussa. Galleria 5 tarjoaa hyvät puitteet niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyillekin.
Näyttelyvuokra on 1200 € / 3 viikkoa ja 1600 € / 4 viikkoa. Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n jäsenet
saavat vuokrasta 20 % alennuksen. Hintaan sisältyy mm. laajamittainen sähköinen tiedottaminen ja
näyttelyn valvonta. Uutuutena on gallerian nettisivuille avattu myyntikokoelma, jossa teokset ovat
esillä näyttelyn ajan ja taiteilijan halutessa myynnissä myös näyttelyn päätyttyä. Myydyistä teoksista
Galleria 5 perii 25 % myyntiprovision + Alv 24%.

Hakuaika kevätkaudelle 2018 (tammi-heinäkuu) 1.2. - 31.3.2017. Lisätietoja ja hakuohjeet
osoitteesta http://galleria5.artoulu.fi/galleria-5n-nayttelyhaku.
Galleria Beckerin näyttelyhaku keväälle 2018, dl. 31.3.
Nyt on haussa Jyväskylän Taiteilijaseura ry:n Galleria Beckerin näyttelyajat kevätkaudelle 2018
(tammikuu - kesäkuu) Hakemukset 31.3.2017 mennessä. Gallerian pinta-ala on 56 m2 ja korkeus
3,20 m, ripustusmetrejä n. 37 m. Vuokra on 1240€ (1000€ + alv. 240€) €/kolmen viikon
näyttelyjaksolta. Näyttelyn kutsukortit voi lähettää sähköisenä, mutta paperikutsujen lähettäminen on
myös mahdollista. Galleria yhteydessä on vierashuoneisto, jota voi vuokrata sen vapaana ollessa
mm. ripustuksen ajaksi. Vuokra 50€/ensimmäinen yö ja seuraavat 25€. Lisätietoja ja pohjapiirros
sivuillamme: www.jkltaiteilijaseura.net
Vapaamuotoiseen hakemukseen on sisällytettävä:
* Hakemus
* Vähintään 5 kpl valokuvia/tulosteita
* Ansioluettelo
Pyydämme lähettämään näyttelyhakemukset kuvaliitteineen osoitteeseen: Jyväskylän Taiteilijaseura
ry, Näyttelytoimikunta, Seminaarinkatu 28, 40100 Jyväskylä tai sähköisesti osoitteeseen
jkl.taiteilijaseura@kolumbus.fi .Tiedustelut: Tuija Ollikainen 040 824 3031 tai sähköpostitse
jkl.taiteilijaseura@kolumbus.fi
Galleria Å:n näyttelyhaku vuodelle 2018, dl 15.4.2017
Näyttelyaikojen haku maalis-joulukuulle 2018 alkaa keskiviikkona 1.3.2017 ja päättyy
lauantaina 15.4.2017. Viimeisen hakupäivän postileima riittää.
Turun Taiteilijaseura ry:n ylläpitämä Galleria Å sijaitsee kahdessa kerroksessa hyvällä paikalla
Turun keskustassa. Galleria on avoinna ti-pe klo 12–18 ja la-su klo 12–16.
Näyttelytila on kooltaan 46 m²: katutason ikkunallinen tila 28 m² ja alakerran ikkunaton tila 18 m².
Galleria Å:n näyttelyvuokra Turun Taiteilijaseuran jäsenille on 1100 euroa ja muille 1300 euroa.
Näyttelyjaksot ovat kolmen viikon pituisia. Vuokra kattaa tilan ja valvonnan lisäksi kutsukortin ja
julisteen suunnittelun, painatuksen ja postituksen, nettitiedotuksen, tiedotustilaisuuden järjestelyt
sekä avajaistarjoilun. Myydyistä töistä Turun Taiteilijaseura perii 20 % provision.
Hakuohjeet Turun taiteilijaseuran verkkosivuilla:
http://www.turuntaiteilijaseura.fi/gallery/exhibition-space/

Muuta
Tampereen Taiteilijaseura järjestää Taidekeskus Mältinrannassa Tampereella Kivilitografian
alkeiskurssin ammattitaiteilijoille 31.3.-2.4. ja 8.-9.4.2017 (yht. 40h).
Opettajana toimii taidegraafikko Marita Mikkonen. Kurssilla käydään läpi kivilitografian
perusteita: kiven painokuntoon laitto, piirtäminen ja vedostus. Hinta 160 € + materiaalimaksu.
Ilmoittautuminen kurssille viim. 9.3. / info@tampereen-taiteilijaseura.fi, 010 420 2040.

Helsingin Taiteilijaseura ry
TOIMISTO

GALLERIA KATARIINA & HTS

Kalevankatu 16
00100 Helsinki

NÄYTTELYT

Avoinna ti–pe 11–17
info@helsingintaiteilijaseura.fi

Kalevankatu 16
00100 Helsinki

www.helsingintaiteilijaseura.fi

Avoinna ti–pe 11–17 , la–su 12–16

Talousvastaava

Näyttelyvastaava, galleristi

Heidi Vehmas

Hannele Nyman

puh. 627 128 (ti-pe)
heidi.vehmas@helsingintaiteilijaseura.fi

puh. 666 677, gsm 0440 551 678
hannele.nyman@helsingintaiteilijaseura.fi

Galleria Katariina & Galleria Katariinan Studio

Galleria-assistentti
TAIDELAINAAMO
Rikhardinkatu 3
00130 Helsinki

Anna Haapamäki
puh. 666 677
anna.haapamaki@helsingintaiteilijaseura.fi

taidelainaamo@taidelainaamo.fi
www.taidelainaamo.fi

GALLERIA RANTAKASARM I

Aukioloajat

Suomenlinna C 1
000190 Helsinki

talviaika ti–pe 12–18, la–su 12–16
joulukuussa sunnuntaisin suljettu

rantakasarmi@helsingintaiteilijaseura.fi
Avoinna ti–to 12.30–18, pe–su 11.30–16

Taidelainaamovastaava

Yhteyshenkilö

Eeva Muona
puh. 673 720, gsm 044 273 1306

Eeva Muona
eeva.muona@helsingintaiteilijaseura.fi
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