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Vuoden 2020 näyttely Kaapelitehtaan Puristamossa on huhtikuussa.   
 

Espoo Artin vuosinäyttelyn juryttää kuvataiteilija Sirkku Ala-Harja.  
 

Näyttelyyn voi tarjota  2-3 teosta. Kokoa ei rajoiteta, mutta työt tuodaan itse 

paikalle omin kuljetuksin. Teokset tulisi olla mahdollisimman uusia (vuosilta 2016-

2020; ei aiemmin EA:n vuosinäyttelyissä olleita). Tavoitteena on valita 
vuosinäyttelyyn jokaiselta teos esille mahdollisuuksien mukaan.  

Muistathan, että näyttelyyn voi osallistua vain jäsenmaksun maksanut 
yhdistyksen jäsen. Jäsenmaksut erääntyvät maaliskuun 2020 aikana.  

 
Tänäkin vuonna toivotaan näyttelyyn myös veistoksia, keramiikkaa ja 

installaatioita seinille asetettujen maalausten lisäksi. Näitä teoksia voit tuoda 
maalausten lisäksi max 3 kpl/tekijä pieneen lisähintaan.  
 

Teosten vastaanotto: 

ma 6.4. klo 8.30-10.30. Saamme avaimet klo 9.00. Töitä otetaan vastaan 
aulassa klo 8.30 alkaen.  Jurytys alkaa klo 10.30 (ovet suljetaan ja vain 

ripustusryhmä jää paikalle. Ripustus ja teosten listaus yms jatkuu iltaan.  
osoite: Kaapelitehdas, Puristamo,Tallberginkatu 1, pääsisäänkäynti. 

 
Ilmoittautumislomake ja taiteilija-CV mukaan!  

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

tulevat teokset tulee olla ripustuskunnossa! (mikäli ei ole, teos hylätään).  
Töissä tulee olle tukevat rautalangat takana, joista ne voidaan ripustaa. Kaapelilla 

on mahdollisuus vain ns naularipustukseen.    
 

Veistoksille, keramiikalle on matalia pöytiä (mustia ja valkoisia) esillepanoa 

varten. Mikäli haluat teoksen omalle pöydälle/telineelle, tuo se mukanasi.  
Teoksia ottavat vastaan näyttelytoimikunnan jäsenet. Lisätietoja tarvittaessa;  

Maritta Laitinen(040-5273268) mai.laitinen@kolumbus.fi 
 

Avajaiset tiistaina  7.4.20 klo 17-19.  
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Näyttelyn osallistumismaksu 40€/hlö, + 5 € veistoslisä/hlö 

Tilinumero: Nordea FI71 1426 3000 1237 27, Espoo Art ry, viite 1012. Maksu 
tilille viimeistään 22.3.2020.  

 
Näyttelyn purku on su 26.4. klo 16.00-17.30. Näyttely sulkeituu silloin klo 

16.00. Töitä ei voi noutaa kesken näyttelyn ja näyttelyn purku aloitetaan 
näyttelyajan umpeuduttua. 

 
Näyttely on avoinna päivittäin 8.4.-26.4. ma-pe klo 11-18,  

la-su klo 12-16.  
 

Valvontavuorot: ma-pe klo 11-14.30 ja 14.30-18, la ja su klo 12-16 tai 
jaettuina vuoroina klo 12-14 ja 14-16. 

Varaa mielellään ennakkoon: liisa.illukka@wmail.fi  tai puh/tekstiviesti puh 
040-585 0804. Näin saat sen vuoron, joka parhaiten sinulle sopii. Valvontavuoron 

voit varata myös 6.4. töitä tuodessasi.  Valvojia mielellään kaksi henkilöä/ 

vuoro ainakin viikonloppuisin.  
Pääsiäisen aikana näyttely pyritään pitämään auki, mikäli Kaapelitehdas on 

myös silloin avoinna. Pitkäperjantaina 10.4. näyttely on suljettu.  
  

HUOM Näyttely on auki vain jos valvojat ovat paikalla.. 
 

Mikäli haluat osallistua näyttelytyöryhmään ma 6.4. klo 8.30 alkaen 
(valmistelevat työt kuten veistospöytien kokoaminen, töiden kuljetusta paikan 

päällä, teosten merkintää yms.) tai  myöhemmin päivällä ripustusryhmän 
työskentelyyn  n klo 12.30 alkaen ja voit varautua pitkään iltaan, ilmoittaudu 

ennakkoon: mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040 5273268. 
 

Näyttelykutsu ja juliste valmistuvat alkukeväästä. Sähköinen kutsu lähetetään 
jäsenille, julkaistaan Artussa ja yhdistyksen nettisivuilla www.espooart.fi.  Asiasta 

infotaan myös Espoo Artin sekä UKJ:n Facebook-sivuilla. Voit jakaa kutsua omilla 
kanavillasi halujesi mukaan.  

Painettuja kutsukortteja toimitetaan Mäkkylän Taiteilijataloon saataville 
viimeistään maaliskuun puolivälissä. Tästä erillinen ilmoitus myöhemmin.  

 
 

Liitteet: Ilmoittautumislomake 2 kpl, Teoslipukkeet 
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