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Vuoden 2018 näyttely ajoittuu nyt keväälle – huhtikuulle. Näyttelyllä ei ole 

erikseen nimettyä teemaa.  
Samaan aikaan on Suomen Akvarellitaiteenyhdistyksen 20-v.juhlanäyttely 

Puristamon puolella. Taidetta on siis runsaasti huhtikuussa esillä Kaapelilla. 

Näyttelyn aukioloajat ovat samat molemmilla ryhmillä ja näyttelyaikakin. 
 

Espoo Artin näyttelyn juryttää kuvataiteilija Anu Suhonen.  
 

Näyttelyyn voi tarjota enintään 3 teosta. Kokoa ei rajoiteta, mutta 

yhteiskuljetusta ei järjestetä. Teokset tulisi olla mahdollisimman uusia (ei 
aiemmin EA:n vuosinäyttelyissä). Tavoitteena on valita vuosinäyttelyyn jokaiselta 

teos esille mahdollisuuksien mukaan. 
 

Teosten vastaanotto: 
perjantaina 6.4. klo 9.00-10.30 

jurytys alkaa klo 10.30 (teokset siis 10.30 mennessä) ja ripustus jatkuu iltaan.  
osoite: Kaapelitehdas, Valssaamo,Tallberginkatu 1, Zodiakin ovi (!), vähän 

ennen päätyovea oikealla sivulla. 
 

Ilmoittautumislomake ja taiteilija-CV mukaan!  

 
Teosten taakse selkeät tiedot (tekijä, teoksen nimi, tekniikka, hinta). Teokset 

tulee olla ripustuskunnossa. Veistoksille on matalia pöytiä (mustia ja valkoisia) 
esillepanoa varten.  

Teoksia ottavat vastaan näyttelytoimikunnan jäsenet. Lisätietoja tarvittaessa Liisa 
Knuuti (050-5704265) liisa.knuuti@gmail.com  tai Maritta Laitinen(040-5273268) 

mai.laitinen@kolumbus.fi 
 

Avajaiset lauantaina 7.4. klo 15-17.  
 

Näyttelymaksut: Osallistumismaksu 40€ 

Tilinumero: Nordea FI 711426 30001 23727, Espoo Art ry, viite 1012. Maksu 
tilille viimeistään 1.4.2018.  

 
Näyttely on avoinna päivittäin 8.4.-27.4. ma-pe klo 12-18, la-su klo 12-16.  
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Näyttelyn purku perjantaina 27.4. klo 18:00-19.00. Töitä ei voi noutaa 
kesken näyttelyn. 
 

 

Valvontavuoroja päivittäin klo 12-15 ja 15-18 on syytä varata ennakkoon 
Jenny Eräsaari (044-7514589) jenny.erasaari@gmail.com . Valvojia tarvitaan 

kaksi henkilöä/vuoro.  
 

HUOM.  Useampina vuosina lähes samat valvojat ovat hoitaneet homman, nyt 
toivotaan, että ensisijaisesti vuoroja varaavat uudet valvojat. Valvontavuorojen 

varaus viimeistään teoksien tuonnin yhteydessä.  
 

Näyttelykutsu ja juliste valmistuvat myöhemmin. Sähköinen kutsu lähetetään 
jäsenille ja sitä saa jakaa edelleen. Asiasta infotaan myös Espoo Artin sekä UKJ:n 

Facebook-sivuilla. Voit jakaa kutsua omilla sivuillasi myös.  
Painettuja kutsukortteja toimitetaan Mäkkylän Taiteilijataloon saataville 

maaliskuun loppupuolella. Siitä erillinen ilmoitus myöhemmin.  
 

 
Liitteet: Ilmoittautumislomake, Teoslipukkeet 
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