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1. Näy;elyn hakeminen AKVART galleriasta 

AKVART galleriaosuuskunta tarjoaa näy*elyIlaa akvarellitaiteilijoille ja alan harrastajille riippuma*a siitä ovatko he 
osuuskunnan jäseniä. Näy*elyvuokra on kuitenkin edullisempi osuuskuntalaisille. Osuuskunta ei peri myydyistä 
tauluista provisiota, näy*eillease*aja maksaa ainoastaan näy*elyvuokran. Provisiota peritään vain sellaisten 
näy*elyiden kohdalla, joista näy*eillease*ajat eivät maksa näy*elyIlan vuokraa. Korvauksia Kuvasto ry:lle ei tarvitse 
maksaa. 

Näy*elyIla Humalistonkatu 1 on kahdessa kerroksessa. Alakertaan pääsee vain portaita. 

Näy*elyä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella tai täy*ämällä nePsivuilta lada*ava hakulomake. Hakemukseen 
liitetään teoskuvia ja CV. Hakemus lähetetään AKVARTin hallitukselle osoi*eeseen: galleriaakvart@gmail.com. 

Taiteilijalle ilmoitetaan näy*elyn hyväksymisestä. Sen jälkeen tehdään sopimus, joka on pitävä, kun molemmat 
osapuolet ovat allekirjoi*aneet sen tai ensimmäinen erä näy*elyvuokrasta on makse*u. Kaikki näy*elymaksut 
(kolme erää) pitää olla makse*una kuukau*a ennen näy*elyn avajaisia. 

2. Näy;elyyn valmistautuminen 

Näy;elyn kummi 

Galleria järjestää tarvi*aessa taiteilijan avuksi kummin, joka neuvoo käytännön asioissa. Jos haluat kummin, ilmoita 
siitä sähköposIlla 6 viikkoa ennen näy*elyä osoi*eeseen  galleriaakvart@gmail.com. 

Kehystys ja teosten valinta 

Maalaukset voidaan ripustaa monin tavoin: ilman passepartouta, lasia ja kehyksiä tai niiden kera. Olennaista on, e*ä 
ripustus on harki*u ja toivo*avaa on, e*ä kehykset ovat yhtenäisiä.  Galleriaan mahtuu jopa yli 60 teosta, jos ne 
eivät ole kovin suuria. Halutessasi voit Ilata kehyksiä + paspoja AKVARTin jäseneltä Hanna Järveltä, 
hanna.jarvi@kolumbus.fi, p. 040 5529154. 
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Juliste, paine;ava kutsu ja sähköinen kutsu 

Näy*eillease*aja huolehIi painotuo*eiden Ilauksesta. Näy*elyvuokraan sisältyy kaksi B2 kokoista juliste*a ja 100 
kpl A5 kokoisia kutsukor*eja. Painotuo*eissa tulee käy*ää AKVARTin logoa. Sopimuspainopaikka on Arkkimetodi (Kts 
seuraava kohta). 

Muiden mahdollisten painotuo*eiden kustannuksista ja Ilauksesta vastaa näy*eillease*aja. Näy*elystä voi tehdä 
esimerkiksi katalogin tai Ilata pikkujulisteita. Tuo*eet voi Ilata Arkkimetodista tai haluamastaan digipainosta. 
Yleensä digipainot vaaIvat painovalmiin pdf-aineiston. 

Painotuo;eiden Flaus Arkkimetodista 

AKVART gallerialla on sopimus julisteiden, kutsukorPen, ja sähköisen kutsun teosta espoolaisen painotalon 
Arkkimetodin kanssa, kopio@arkkimetodi.fi, p. Min*u 09-4208901. AsioinI Arkkimetodin kanssa tulee aloi*aa 4–5 
viikkoa ennen avajaisia. 

Arkkimetodi suunni*elee tarvi*aessa julisteen ja kutsukorIn. Arkkimetodi lähe*ää näy*elyvuokraan sisältyvistä 
painotuo*eista laskun suoraan AKVARTiin. 

Jos sinulla on painovalmis pdf-Iedosto julisteesta ja kutsukorIsta lähetä se Arkkimetodiin. Muussa tapauksessa 
lähetä heille kutsukorPin tuleva(t) teoskuva(t) ja näy*elyn Iedot (näy*elyn nimi, taiteilijan nimi, päivämäärä mistä 
mihin, avajaisten päivämäärä). 

3. Tiedotus  

Lähetä Fedotusmateriaali ajoissa  

Taiteilijan tulee lähe*ää näy*elyn Iedote, kutsukorP ja 1-10 valokuvaa näy*elyn teoksista viimeistään neljä viikkoa 
ennen näy*elyn alkua osoi*eeseen:  galleriaakvart@gmail.com. Tiedo*eessa voi kertoa näy*elyn teemasta ja 
taiteilijan taustasta. Nimeä teoskuvat: sukunimi_työn_nimi_työn_korkeusxleveys.  

AKVARTIN neJsivut, sähköposFjakelu ja menovinkit 

AKVART Iedo*aa näy*elystä omilla nePsivuillaan, Facebookissa ja Instagramissa. Tiedotuksessa käytetään näy*elyn 
pitäjän toimi*amaa IedoteteksIä sekä teoskuvia. Jos haluat pitää avajaiset kutsuvierasIlaisuutena lähetä AKVARTiin 
avajaisIedoton näy*elykutsu. 

AKVART lähe*ää näy*elykutsut sähköposItse omalle jakelulistalleen noin 500 osoi*eeseen. 

AKVART toimi*aa näy*elyn Iedot Helsingin Sanomien menovinkkeihin noin kaksi viikkoa ennen näy*elyn alkua. 
Lisäksi AKVART maksaa näy*elyIetojen julkaisun Taide-lehdessä ja valtakunnallisessa Galleriaoppaassa. 

4. Vinkkejä taiteilijoille 

Paikallislehdet 

Tiedo*een ja kutsun voi toimi*aa myös omalle paikallislehdelle. 

Maksetun ilmoituksen voi halutessaan lai*aa esimerkiksi laupunginosalehI Töölöläiseen. 

A5–A4 julisteet  

Julisteita voi viedä taidetarvikeliikkeisiin, kul*uuripaikkoihin, sopiviin ravintoloihin yms. 
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Kutsujen lähe;äminen itse 

Painetut kutsukorIt kanna*aa posI*aa noin kaksi viikkoa ennen näy*elyä. Näy*elyssä olisi hyvä olla jokin määrä 
kutsukor*eja jaossa. Paine*uja kor*eja kanna*aa lai*aa jakoon galleriassa jo edellisen näy*elyn ajaksi. 

Sähköiset kutsut kanna*aa lähe*ää noin viikko ennen näy*elyä. 

Töiden hinnoi;elu 

Taiteilija hinnoi*elee teoksensa itse. Osuuskunta ei peri provisiota teosmyynneistä, paitsi sellaisissa näy*elyissä, 
joista ei makseta galleriavuokraa. Sopiva hintataso voi olla 100–800 € riippuen maalauksen koosta, taiteellista 
tasosta, taiteilijan kokemuksesta ja koulutuksesta. Hinnoissa kanna*aa huomioida myös kehystyskulut. 

5. Näy;elyn ripustus ja purku 

Näy;elyn ripustus 

Ripustamaan pääsee näy*elyn alkua edeltävänä sunnuntaina klo 17:30 alkaen. Älä ripusta liian ahtaasI! Galleriaan 
mahtuu koosta riippuen 40–60 työtä. Gallerian pohjapiirrokset ja seinäprojekIot löytyvät pdf-Iedostoina ARVARTin 
nePsivulta. Teokset ripustetaan akryylilangoilla, joita ei saa katkoa. Galleriassa on numerotarroja ja työkaluja. Seiniin 
ei saa lyödä nauloja tai ruuveja. 

Näy;elylue;elo 

Näy*eillease*aja tekee teoksistaan numeroidun teoslue*elon (työn numero, taiteilijan ja teoksen nimi, 
maalausvuosi, koko (korkeus x leveys) ja hinta). Teosten kohdalle seinälle laitetaan numerotarrat, joita on tarjolla 
galleriassa. Merkitse lue*eloon, jos et halua myydä työtäsi. Teoslue*elon voi tulostaa galleriassa. 

Näy;elyn purkaminen 

Näy*elyn purkamiseen on vara*u aikaa sunnuntaina klo 16–17. Sen jälkeen tulee seuraava pysty*ämään. Voi tulla 
päällekkäisyyksiä, mu*a yhteistyöllä ja ymmärryksellä siitä selvitään. 

Työt viedään pois galleriasta sunnuntain aikana. HätäIlanteessa töitä voi lyhytaikaisesI varastoida gallerian 
varastoon. 

Taiteilija on velvollinen luovu*amaan gallerian siivo*una ja siisIssä kunnossa seuraavalle näy*eillease*ajalle. Vie 
roskat ja muista tyhjentää jääkaappi. 

Näy*eillease*ajan huolima*omuudesta tms. aiheutuneet ylimääräiset siivous- ja korjaustoimenpiteet laskutetaan 
näy*eillease*ajalta. 

Avaimet kuitataan luovutetuksi kummille tai seuraavalle taiteilijalle, joka kui*aa avaimen kansioon. 

Auton pysäköinF 

Gallerian edessä oleva paikka EI OLE parkkipaikka vaan hälytysajoneuvoille tarkoite*u. Siihen saa vain lyhytaikaisesI 
pysäköidä esim. purkamisen tai lastaamisen ajaksi. Kor*elin ympäristössä on maksullisia parkkipaikkoja. 
Viikonloppuisin osassa ilmainen pysäköinI. 

6. Avajaiset 

Avajaiset voidaan pitää joko maanantaina tai Iistaina. Kukin taiteilija järjestää oman näköiset avajaiset. Galleriassa on 
käyte*ävissä runsaasI kuohu- ja viinilaseja sekä maljakoita. Avajaistarjoilut maksaa näy*eillease*aja. 
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7. Opas näy;elyn valvojille 

Valvojat 

Taiteilija toimii näy*elynsä ajan ”gallerisIna” ja huolehIi itse näy*elynsä valvonnasta, asiakaspalvelusta, siisteydestä 
ym. Gallerian ilmoitustaululla on yhteysIedot henkilöistä, joita voi tarvi*aessa pyytää sijaisvalvojiksi 35 € 
kulukorvausta vastaan. 

Avaimet 

Taiteilija kui*aa nimellään gallerian avaimen. Avain kuitataan luovutetuksi purkupäivänä kummin läsnä ollessa. Jos 
avain häviää, taiteilija joutuu korvaamaan uuden sarjoituksen ja viisitoista avainta. Munalukko on oltava ovessa 
sulje*aessa (sama avain kuin ovessa). 

Valvojan tehtävät 

Valvojan tehtävänä on esitellä AKVARTia ja näy*elyä ja taiteilijaa, vastata puhelimeen, muistu*aa kävijöitä 
vieraskirjasta ym. Varaudu siihen, e*ä arkisin kävijöitä on vähän. 

Valvoja myös myy kor*eja ja Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen DVD-levyjä ja muita tuo*eita. KorPen myynnistä 
saatavat kolikot talletetaan pieneen kassalippaaseen, joka on kaapissa valvojan pöydän alla. Tarvi*aessa annetaan 
kuiP. Myytäviä DVD-levyjä ja painotuo*eita on yläkerrassa sekä alakerran varastossa. 

Gallerian siisteys, kuten roskakorien tyhjennys (kummi opastaa minne), Iskit ja laPoista huolehIminen ovat 
taiteilijan tehtäviä. Galleriassa käy 2 kertaa kuukaudessa ulkopuolinen siivooja, mu*a se ei riitä ainakaan kurakelien 
aikana. KeiPössä on jääkaappi, asIanpesukone, mikro ja kahvinkeiIn. Kopiokone, Ietokone ja tulosIn ovat 
käyte*ävissä. 

Tullessa ja lähFessä 

Näy*elyn aikana tulee nouda*aa gallerian normaaleja aukioloaikoja (kts. kohdasta YhteysIedot). 

Tullessasi galleriaan sytytä gallerian kohdevalot (sy*yy hitaasI) ja kirjoita vieraskirjaan päiväys. 

LähIessäsi sammuta valot mu*a jätä yläkertaan yleisvalo yövaloksi. Portaan ja näyteikkunoiden valot palavat aina. 
Lukitsee ulko-oven riippulukko. 

TeosmyynF 

Kun kauppa syntyy, merkitse ostajan ja teoksen Iedot ostosopimukseen. Tarvi*avat lomakkeet löydät kopiokoneen 
yläpuolella olevan laaIkoston ylähyllyltä.  Anna kopio täytetystä ostosopimuksesta, jossa on Ilinumero ostajalle. 
Kopiokone on kellarissa. Kiinnitä punainen tarra myydyn teoksen vierelle. Tarrat ovat samassa kansiossa. Myydyt 
teokset luovutetaan ostajille näy*elyn pää*ymispäivänä kello 16–17 maksukuiPa vastaan, ellei muuta ole sovi*u. 

Kun näy*elyvieras haluaa varata teoksen, toimi samalla tavalla, mu*a merkitse vara*u teos vihreällä tarralla. Varaus 
on voimassa kolme päivää. Ellei varausta vahvisteta kolmen päivän sisällä, se raukeaa ja merkintä poistetaan. 

Turvallisuus 

Galleria on kahdessa kerroksessa, mikä ase*aa haasteita. Ulko-ovessa on ovikellon painike, joka soi alhaalla. 
Tuulikaapissa on ilmaisin, joka antaa äänimerkin, kun sen ohi kuljetaan. Ilmaisin voidaan tarvi*aessa vaientaa. 

Älä jätä omaisuu*asi näkyville, koska galleriassa on pistäytynyt pitkäkynIsiä. Pidä käsilaukku lähelläsi.  
TÄRKEÄÄ! JOS PISTÄYDYT ALAKERRASSA, ÄLÄ JÄTÄ YLÖS MITÄÄN ARVOKASTA TAI LUKITSE OVI JA LAITA OVEEN 
LAPPU ”SOITA OVIKELLOA”. 
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Jos joudut poistumaan galleriasta, lukitse ovi ja jätä oveen viesI siitä, milloin palaat. 

Kokoukset näy;elyn aikana 

AKVART osuuskunta pidä*ää itselleen oikeuden järjestää kokouksia ja muita Ilaisuuksia maanantaisin ja gallerian 
aukioloaikojen ulkopuolella. Päällekkäisyyksien väl*ämiseksi taiteilijan on merki*ävä omat kutsunsa gallerian 
pöytäkalenteriin. 

Näy*eillease*aja pää*ää, mitä oheistoimintoja hän sallii aukioloaikana galleriassa tapahtuvan (kahvi*elut, kokoukset 
yms.) 

8. YhteysFedot 
AKVART galleria 

Osoite: Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki 

Puh: +358 45 320 0870 

Mail: galleriaakvart@gmail.com  

NePsivu: www.akvart.fi 

Facebook: AKVART Galleria  

Instagram: @akvart_galleria 

Aukioloajat: 
I, to & pe 11–17 
ke 11–18 
la–su 12–16 
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9. MuisFlista 

Näy;elyhakemus 

- Löytyy sivulta AKVARTin nePsivuilta 

- toimitetaan AKVARTin sähköposIin galleriaakvart@gmail.com tai 
Näy*elykuraa*orille/koordinaa*orille 

Näy;elysopimus 

- Taiteilija(i)n allekirjoitus

1. maksu 

- Kun sopimus on solmi*u 

- varausmaksu, ei palauteta

2. maksu 

- 6 kk ennen näy*elyn alkua

5–6 viikkoa ennen näy;elyn alkua 

- Ilmoitus kummin tarpeesta osoi*eeseen galleriaakvart@gmail.com 

- AsioinI painotalon/tai*ajan kanssa aloite*ava (esim. Arkkimetodi)

Viimeistään 4 viikkoa ennen näy;elyn alkua 

- KutsukorP yms. sähköisenä osoi*eeseen galleriaakvart@gmail.com

3. maksu 

- 1 kk ennen näy*elyn alkua

Viikolla ennen näy;elyn alkua 

- Mainosten jako taideliikkeisiin yms. 

- Noude*ava tai pyyde*ävä lähe*ämään pysty-B2-posteri painosta ulko-ovea varten

Näy;elyn alkua edeltävä sunnuntai 

- Kuitataan avain 

- Aloitetaan ripustus 17:30

Avajaiset 

- Yleensä maanantai tai Iistai 

- Mieluiten klo 18–20
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Näy;elyn viimeinen päivä 

- Näy*elyn purku klo 16–17 

- Myytyjen töiden pakkaus ja luovutus 

- Avainten palautus
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