NÄYTTELYN ILMOITTAUTUMISOHJEET
NUORI TAIDE POHJANMAALLA – UNG KONST I ÖSTERBOTTEN
Pohjalainen Taiteilijaliitto ry kutsuu Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa asuvia, siellä
syntyneitä tai muusta syystä pohjalaisiksi identifioituvia taiteilijoita, taiteilijaksi aikovia sekä taiteen harrastajia, jotka
ovat syntyneet 1984 tai sen jälkeen osallistumaan NUORI TAIDE POHJANMAALLA- näyttelyn avoimeen hakuun 1.9.24.10.2019 välisenä aikana. Näyttely on esillä Vaasan taidehallissa 30.11.2019-8.3.2020. Teokset näyttelyyn valitaan
esittelymateriaalin perusteella. Osanottaja voi tarjota näyttelyyn korkeintaan kolme teosta, joiden tulee olla
valmistuneita vuosina 2016–2019.
JURY Pohjalainen Taiteilijaliitto on valinnut näyttelyn juryttäjiksi taiteilijat Annika Bergvik-Forsanderin ja Aki Koskisen.
Jury vastaa myös näyttelyn ripustuksesta, esitysten valinnasta ja aikataulutuksesta.
ILMOITTAUTUMINEN JURYTYKSEEN Ilmoittautumismateriaali toimitetaan 24.10.2019 mennessä osoitteeseen
pohjalainentaiteilijaliitto@gmail.com Viestikentässä tulee olla merkintä NUORI POHJALAINEN TAIDE
ILMOITTAUTUMISMATERIAALI
1.
2.

Ilmoittautumislomake tulee lähettää täytettynä ja allekirjoitettuna, lähetys kuvana tai liitetiedostona
Teoskuvat lähetetään sähköpostiviestin liitetiedostona muun ilmoittautumismateriaalin mukana, yksi kpl
teoskuvia (jpeg) / teos. Installaatioista ja veistoksista voi tarvittaessa lähettää 1-3 valokuvaa. Useamman
teoskuvan voi myös laittaa yhteen pdf-tiedostoo

3.

Video- ja multimediateoksista sekä performansseista toimitetaan linkki kuvamateriaaliin. Mikäli ehdotettu
teos hyväksytään näyttelyyn, taiteilija vastaa sen esitykseen liittyvästä tekniikasta. Live-esityksistä mukaan
tulee liittää ajankohta- ja tila-toive sekä arvio rakennus- ja harjoitusajasta. Mikäli ehdotettu teos hyväksytään
näyttelyyn taiteilija vastaa sen esitykseen liittyvästä tekniikasta niiltä osin, mitä Vaasan taidehallin varusteisiin
ei kuulu.

4.

Ilmoittautumismaksukuitin kopio, jossa on maksajan nimi.

5.

Ilmoittautumismaksu on 20 euroa ja se maksetaan tilille FI96 1140 3000 2728 00 , maksun saaja Pohjalainen
taiteilijaliitto ry. Ilman maksukuitin kopiota lähetetty tai myöhästynyt aineisto hylätään.

KUSTANNUKSET Näyttelyyn hyväksyttyjen tulee maksaa teostensa meno- ja paluukuljetus näyttelytilaan. Osallistuja
vastaa itse teostensa edellyttämien laitteiden hankkimisesta ja laitekustannuksista. Vaasan kaupungin museot
vakuuttaa teokset kuljetusten, ripustuksen ja näyttelyn ajaksi. Taiteilija on vastuussa teoksestaan, jos se aiheuttaa
vahinkoa ympäristölle tai katsojalle. Pohjalaisella Taiteilijaliitolla ei valitettavasti ole resursseja maksaa taiteilijoille
kuvastokorvauksia.
NÄYTTELYYN HYVÄKSYTYT TEOKSET TOIMITETAAN RIPUSTUSVALMIINA
NÄYTTELYÄ KOSKEVAT TIEDUSTELUT

pohjalainentaiteilijaliitto@gmail.com

NUORI TAIDE POHJANMAALLA –NÄYTTELYN
ILMOITTAUTUMISLOMAKE
TAITEILIJA
Sukunimi__________________ Etunimi___________________ Syntymävuosi_________
Osoite___________________________________________________________________
Puh______________________ Sähköposti______________________________________
TEOSTIEDOT
Teoskuva/Teoksen nimi

Valmistumisvuosi

Tekniikka

Kork/lev/syv

1_________________________________________________________________________
Teoksen vakuutusarvo___________________
2_________________________________________________________________________
Teoksen vakuutusarvo___________________
3_________________________________________________________________________
Teoksen vakuutusarvo___________________
Kuva-aineistoa voi käyttää näyttelyn tiedotuksessa, mikäli teokseni hyväksytään näyttelyyn
Kyllä _____ Ei_____
Mikä on yhdyssiteesi Pohjanmaahan?____________________________________________
___________________________________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus_________________________________________________________

Pohjalainen Taiteilijaliitto ry
pohjalainentaiteilijaliitto@gmail.com
www.pohjalainentaiteilijaliitto.fi

