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Nettigalleria on AKVARTin osuuskuntalaisilleen tarjoama, ilmainen palvelu. 

Kullakin osuuskuntalaisella voi olla enimmillään 3 työtä yhtä aikaa esillä enintään 6 kk kerrallaan, minkä 

jälkeen työt poistetaan Nettigalleriasta ja/tai vaihdetaan uusiin. Taiteilijan omasta toivomuksesta näin 

voidaan toimia jo lyhyemmässäkin ajassa, esim. tilanteessa, jossa kaikki 3 työtä ovat jo tulleet myydyiksi. 

Kunkin taiteilijan kohdalla työt vaihdetaan uusiin kaikki kolme työtä yhdellä kertaa. 

Nettigalleriaan töitään esille haluavan osuuskuntalaisen tulee lähettää AKVARTin Nettigallerian 

sähköpostiosoitteeseen nettigalleria@akvart.fi maalauksistaan kuvatiedostot, joissa kuvan pidemmän sivun 

mitta on mielellään vähintään 600 pikseliä, sekä seuraavat tiedot: 

- maalauksen nimi 
- maalauksen valmistumisvuosi 
- maalauksen koko ilman kehyksiä (voidaan kyllä laittaa myös kehysten kera, jos niin halutaan) 
- hinta ilman kehyksiä (voidaan kyllä laittaa myös kehysten/paspisten kera, jos niin halutaan) 

Lisäksi, koska tarkoitus on, että maalauksista kiinnostuneet ottavat kuhunkin taiteilijaan suoraan yhteyttä, 

tarvitaan sivulle myös taiteilijan sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Mikäli taitelijalla on omat nettisivut 

ja/tai Instagram-tili, myös niiden osoite voidaan laittaa yhteystietoihin. 

Kun Nettigalleriassa esillä oleva maalaus tulee myydyksi, tulee taiteilijan lähettää viesti asiasta 

Nettigallerian sähköpostiosoitteeseen nettigalleria@akvart.fi, jotta kyseisen työn kohdalle tiedetään laittaa 

merkintä ”MYYTY”. 

Nettigalleriasivulla maalaukset näytetään pikkukuvina ja kun sellaista pikkukuvaa klikkaa, avautuu uuteen 

ikkunaan kuva ko. maalauksesta isompana. 

Nettigallerian osoite on http://akvart.fi/nettigalleria/ 

Nettigallerian yhteyshenkilönä toimii Sirkku Tuominen, joka tarkistaa Nettigallerian sähköpostiosoitteeseen 

nettigalleria@akvart.fi saapuneet viestit vähintään kuukausittain. 

Nettigalleriaan pääsevät kertaluontoisesti mukaan myös osuuskuntaan kuulumattomat AKVARTin 

näytteilleasettajat 

AKVARTin näyttelyissä mukana olleet taiteilijat voivat laittaa Nettigalleriaan kuvia esim. näyttelyssä olleista, 

myymättä jääneistä teoksistaan kolmen kuukauden sisällä näyttelyn loppumisesta, vaikka eivät olisi 

osuuskunnan jäseniä. 

Kullakin osuuskuntaan kuulumattomalla näytteilleasettajalla voi olla enimmillään 3 työtä yhtä aikaa esillä 

enintään 6 kk ajan, minkä jälkeen työt poistetaan Nettigalleriasta. 

Mahdollisuus laittaa uusia töitä esille Nettigalleriaan syntyy AKVART galleriaosuuskunnan ulkopuoliselle 

näytteilleasettajalle vasta, kun hän on osallistunut johonkin uudempaan näyttelyyn AKVARTissa. 
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