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KUTSU 

AKVART galleriaosuuskunnan vuosinäyttely 

ELÄMÄ VÄREISSÄ – LIVET I FÄRGER 

AKVART galleria 16.9.–6.10.2019, Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki 

Osallistumisohjeet 

Näyttely on avoin osuuskunnan jäsenille. Kuvataiteilija Alina Sinivaara jyryttää näyttelyn 
teokset.Teosvalinnat tehdään sähköisen hakumateriaalin perusteella. Näyttelyyn 
tarjottavien akvarelliteosten on oltava vuosina 2017–2019 valmistuneita. Teosten tulee olla 
akvarelleja; kynää, tussia ja guassia voi kuitenkin käyttää vesivärin ohella. Teokset saavat 
kooltaan olla korkeintaan irtoarkin puolikas eli noin 38 cm x 56 cm. 

Näyttelyyn voi tarjota enintään 3 teosta. Teoskuvat toimitetaan sähköpostilla 
osoitteeseen jyrytysakvart@gmail.com 11.8.2019 klo 24.00 mennessä. Samalla hakija 
ilmoittaa perustiedot itsestään (nimi, osoite, email, puh.nro) ja teoksistaan. Kuvien tulee 
olla riittävän hyvälaatuisia (pitempi sivu min. 600 pikseliä). Teoskuvassa tulee näkyä koko 
teos sen lopullisessa muodossaan. Tekijän nimi ei saa näkyä kuvassa, eikä se tule 
valitsijan tietoon. Kustakin maalauksesta tulee ilmoittaa teoksen nimi, mitat (korkeus & 
leveys ilman kehyksiä/paspiksia), valmistumisvuosi sekä myyntihinta. Lisätietoja antaa 
kuvien osalta Piela Auvinen piela.auvinen@gmail.com ja muiden tietojen osalta 
näyttelysihteeri Riitta Lindström lindstromriitta@gmail.com tai 050-5148663. 

Teoksia tarjoavat maksavat 30 € gallerian tilille FI24 5789 5420 0472 06, viite 11099. 
Maksu oikeuttaa 1-3 teoksen jyrytykseen ja se on suoritettava viimeistään 11.8.2018. 
Maksua ei palauteta. 

Näyttelyyn valitut taiteilijat ilmoitetaan AKVARTin ”Tiedotuksia 2019” nettisivuillamme 
19.8.2019.Tuloksista ilmoitetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille sähköpostilla. 

Näyttelyyn valitut maksavat ripustusmaksuna 1–3 teoksesta 40 € gallerian tilille 
FI24 5789 5420 0472 06, viite 11099 viimeistään 6.9.2019.  

Näyttelyyn valitut teokset tulee toimittaa AKVARTiin (Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki) 
nimimerkillä "Elämä väreissä" rahtina tai postitse perille (aukioloaikoina) viimeistään 
11.9.2019. Näyttelyyn valitut teokset tulee kehystää valkoisiin kehyksiin. Teokset on 
merkittävä sähköisen hakulomakkeen tietoja vastaavasti (taiteilija, teoksen nimi ja 
valmistumisvuosi ja hinta). Taiteilija vastaa teostensa kuljetuskustannuksista. 

Galleria vakuuttaa teokset näyttelyn ja varastoinnin ajaksi. Teosten kuvia käytetään 
näyttelyn markkinointiin. Käytöstä ei makseta käyttökorvauksia eikä Kuvasto-maksuja. 

Näyttelyyn valitut osallistuvat näyttelyvalvontaan galleriassa. Jollei taiteilija voi itse hoitaa 
valvontaosuuttaan, on valvontaan saatavilla myös sijaisia 35 €/päivä kulukorvausta 
vastaan. Myydyistä teoksista ei pidätetä myyntiprovisiota. 

Näyttelyn päätyttyä teokset on noudettava AKVART galleriasta 6.10. klo 16 - 17.30. Emme 
säilytä teoksia viikkoa pidempää. 
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