
KAIKILLE AVOIN AKVARELLINÄYTTELY 17.-30.1.2022

Aloitetaan uusi vuosi iloisissa tunnelmissa. AKVART Galleriaosuuskunta kutsuu kaikkia akvarelli-
maalauksesta innostuneita ammattitaiteilijoita ja harrastajia osallistumaan valtakunnalliseen 
näyttelyyn. Osuuskunnan jäsenyyttä ei edellytetä. Akvarellivärien lisäksi voi käyttää kynää, tussia 
ja guassia. Työt näyttelyyn valitaan sähköisen hakumateriaalin perusteella ja jyryttäjänä toimii 
kuvataiteilija Marja Mali.

OSALLISTUMISOHJEET

TEOKSET 4.12.2021 mennessä
Näyttelyyn voi tarjota enintään kolme (3) vv. 2019-2021 valmistunutta  teosta, koko maks.
irtoarkin puolikas eli noin 38 cm x 56 cm. Riittävän hyvälaatuisissa kuvissa teosten tulee näkyä 
kokonaan lopullisessa muodossaan (pidempi sivu min. 1000 pikseliä). Jyrytys tapahtuu 
anonyyminä, joten taiteilijan nimeä ei saa näkyä kuvassa. 

TIEDOT kuten teoskuvat, kuitti maksetusta jyrytysmaksusta, taiteilijan yhteystiedot (nimi, osoite, 
sähköpostiosoite ja puh.nro) sekä maalausten tiedot (teoksen nimi, mitat ilman kehyksiä ja 
paspiksia (korkeus x leveys), valmistumisvuosi ja myyntihinta) lähetetään 4.12.2021 klo 24.00 
mennessä osoitteeseen j  yrytysakvart@gmail.com.

JYRYTYSMAKSU 30 € 1-3 teoksesta maksetaan viimeistään 4.12.2021  AKVART Galleria-
osuuskunnan  tilille FI24 5789 5420 0472 06, viite 2244. Hakemus hylätään ellei maksua ole 
suoritettu tuolloin. Jyrytysmaksua ei palauteta. Jyrytykseen osallistumalla annetaan Akvartille 
lupa käyttää hyväksyttyjen töiden kuvia näyttelyn markkinoinnissa kuten tiedotteissa, nettisivuilla 
yms. Käytöstä ei makseta korvauksia taiteilijalle.

NÄYTTELYYN VALITUILLE TAITEILIJOILLE ilmoitetaan sähköpostitse aikaisintaan viikolla 51. 

RIPUSTUSMAKSU 40 € näyttelyyn valituilta taiteilijoilta 1-3 teoksesta, maksetaan viimeistään 
31.12.2021 AKVART Galleriaosuuskunnan tilille FI24 5789 5420 0472 06. Viite 2257. 

TEOSTEN TOIMITUS. Ripustusvalmiit, kehystetyt (valkoiset tai mattahopeiset) teokset tuodaan 
itse tai lähetetään taiteilijan kustannuksella rahtina tai postitse perillekantona 11.-16.1.2022 
Gallerian aukioloaikoina (ma suljettu). Teoksiin merkitään taiteilijan yhteystiedot ja teoksen nimi, 
mitat ilman kehyksiä/paspiksia (korkeus x leveys), valmistumisvuosi ja myyntihinta. Lisäksi tunnus 
”ILON PISAROITA”. Toimitusosoite  AKVART Galleria, Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki. 

NÄYTTELYN VALVONNAN hoitavat näyttelyyn valitut taiteilijat. Sijaiset kulukorvauksella 35 €/pvä

VAKUUTUKSET. AKVART vastaa vain näyttelynaikaisesta vakuutuksesta. Muusta taiteilija itse.

TEOSMYYNTI. Osuuskunnan jäseniltä ei peritä myyntiprovisiota. Muilta provisio on 25 %, mikä 
vähennetään myyntihinnasta ja loppu tilitetään taiteilijalle näyttelyn päätyttyä. 

TEOKSET NOUDETAAN näyttelyn päätyttyä AKVART Galleriasta viimeistään 13.2.2022.

LISÄTIETOJA   Riitta Kärkkäinen, er.karkkainen@gmail.com, puh. 040 707 4827 

AKVART Galleria        Humalistonkatu 1, 00250 HELSINKI   www.akvart.fi
Avoinna:   ti, to ja pe 11-17, ke 11–18, la-su 12-16, ma suljettu. 

OSALLISTUMISKUTSU ILON PISAROITA

mailto:www.jyrytysakvart@gmail.com
http://www.akvart.fi/
mailto:anjariittam@gmail.com
mailto:www.jyrytysakvart@gmail.com

