Haku Visiittinäyttelyyn
UKJ järjestää yhdessä Hangon Kuvataiteilijoiden kanssa Visiittinäyttelyn Hangon
Kaupungintalon Galleriassa 12.11.-30.11.2021.
Jyryttäjjksksi tulee Kaj Ard. Taiteilijaan pääset tutustumaan tästä: https://kajard.fi/
Ilmoittautumisohjeet:
UKJ:n jäsenjärjestöjen taiteilijat voivat tarjota näyttelyyn 1-3 ripustuskuntoista teosta
vuosilta 2019-2021. Tekotapa on vapaa. Jyrytys on kaksi osainen, mutta
kuvajyrytyksen läpäisseet taiteilijat saavat ainakin yhden teoksen näyttelyyn. Kuvaa
teokset hyvin ja rajaa ne niin, että vain teos näkyy. Jos teoksessa on kehykset,
kuvaa myös ne. Nimeä kuvatiedosto oheisesti: TEOSNIMI KORKEUS X LEVEYS X
SYVYYS. Mitat senttimetreinä.
1. Vaihe
Maksa kuvajyrytyksen jyrytysmaksu 25 € UKJ:n tilille: Danske Bank FI15 8000
1001 813584, Viite:25797 ja toimita hyväkuntoiset teoskuvat ja muut pyydetyt liitteet
viimeistään PE 29.10. (Myös postin välityksellä lähetetyt kuvat pitää olla perillä
viimeistään perjantaina 29.10)
Tietojen lähetys
Lähetä kuvatiedostojen lisäksi teosten hinnat, oma nimesi, taideyhdistyksesi,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tarkista, että tiedot ovat oikein, koska näillä
tiedoilla teemme teoslaput valmiiksi. Puhelinnumero laitetaan myös teoslappuihin,
jotta ostajat voivat ottaa suoraan yhteyttä taiteilijaan.
a) Sähköisesti kotisivujemme online hakemuksen kautta.
https://www.ukj.fi/visiitti-nayttely/
b) Sähköpostilla osoitteeseen visiitti.ukj@gmail.com.

c) Postitse
Osoitteeseen: Vicky Maaranen, Taipaleentie 96, 01860 Perttula. Jos kuvat
halutaan takaisin, liitä mukaan kirjekuori osoitetiedoilla ja riittävillä postimerkeillä
varustettuna.

2. Vaihe
Toiseen vaiheeseen valittujen taiteilijoiden ja teosten nimet julkaistaan UKJ:n
kotisivulla ja Facebook sivulla viimeistään SU 7.11. mennessä.
Maksa ripustusmaksu 15 € UKJ:n tilille: Danske Bank FI15 8000 1001 813584,
Viite:25797 Kun tuot teokset varusta jokainen työ lapulla, jossa on nimesi ja teoksen

nimi. Kiinnitä tämä lappu esim. maalarinteipillä teoksen etupuolelle. (nämä laput
otamme pois, kun teos on seinällä ja näiden mukaisesti kiinnitämme oikeat
teoslaput.) Tuo näyttelyyn valitut teokset ja tosite ripustusmaksusta Hangon
kaupungin Galleriaan keskiviikkona 10.11. klo 9.00–11.00. Jos et itse pääse
tuomaan, hoida joku puolestasi tuomaan teokset paikan päälle. Kun saavut paikalle,
tule valvonta pöydän luokse kuittaamaan teokset saapuneeksi. Pura teokset suoja
pakkauksesta, tarkista, että nimilappu löytyy teoksen etupuolelta ja ota
pakkausmateriaali mukaasi.
Mahdollisuuksien mukaan jää avustamaan ripustuksessa.
Ripustusvaiheessa jyryttäjä voi vielä tehdä karsintaa. Nämä teokset voi noutaa
perjantaina klo 9-16 tai lauantaina 13.11. avajaisten jälkeen tai sitä ennen. Taiteilija
sitoutuu pitämään teokset näyttelyssä koko näyttelyn ajan.
Avajaiset pidetään 13.11. klo 17.00.
Näyttelyn purku on TI 30.11. klo 16-18.
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