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Näyttely toteutetaan viime kesäisen kauppakeskus AINOAn näyttelyn tapaan.
Tiheä ns ranskalainen ripustus. Jokaisen työt omana kokonaisuutena tiiviinä 
ryhmänä, lyhyt kuvallinen statement teosten viereen/alle, teokset numeroidaan. 
Pieni väli seuraavaan taiteilijaan ja uusi kokonaisuus. 

Jokainen valitsee oman kokonaisuuden. Teosten määrä: A) 100x100 cm max
2 kpl tai B) 1 iso (80-100cm ) ja rinnalle 2-4 pienempää teosta, jotka voidaan 
laittaa päällekkäin. Taulujen leveyssuunta yht. max 1,5-2 m. Kaapelin seinien 
korkeutta voit miettiä myös hyödynnettäväksi. Teosten lukumäärän sijasta 
kannattaa pitää  mielessä ennemmin teosten yhteensopivuus omana ryhmänä. 
Keramiikat, veistokset  max n 3-5 teosta pienempää tai 2-3 isompaa.

Näyttelyaika on 7.3.-19.3.2023. Töiden tuonti ja ripustuspäivä on 
maanantai 6.3.2023. Ovet avataan klo 9.00  ja teokset tulee olla paikalla 
viimeistään klo 10.30. 

K  atso liitteet  : Puristamo, Lastausreitit/kartta

Seinille:  maalaukset, grafiikat, akvarellit, valokuvateokset, tekstiiliteokset  jne. 
Keramiikat ja veistokset omille jalustoille, pöydille (jos on) tai Artin matalille Ikea-
pöydille.Teokset tulee olla mahdollisimman uusia (vuosilta 2018-2023, ei aiemmin
EA:n vuosinäyttelyissä). 

Ripustusryhmään odotetaan reilusti osallistujia. ENSIN määritellään liikuteltavien 
sermien paikat ja tilat. TOISEKSI määritellään teosten paikat ja sitä mukaa kun 
kukin seinä/sermi on hyväksytty, ripustus voi alkaa. Töitä tulee olemaan  
määrällisesti paljon. Varautukaa pitkään päivään! Varautukaa omin välinein 
(vasara, pihdit, porakoneitakin tarpeen). Teokset numeroidaan kun ripustus on 
valmis, joten se pitäisi saada valmiiksi iltaan mennessä.   

Näyttelyyn tulee ilmoittautua ennakkoon  ja osallistumismaksu on 48e /hlö.
Jos sinulla on sekä maalauksia että keramiikkaa, osallistumismaksu on 58e /hlö.
Maksu Artin tilille:Nordea FI71 1426 3000 1237 27,   viite 24125 viimeistään  
to 23.2.2023

Avajaiset tiistaina 7.3.23 klo 17-19. Avajaisissa lyhyt ohjelma, musiikkia ja 
tarjoilua.
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Näyttelyn purku on su 19.3.23 klo 16.00-17.00. Näyttely suljetaan klo 16.00.
Töitä ei voi noutaa kesken näyttelyn. Mikäli et pääse noutamaan teoksia, pyydä 
apua taiteilijatoverilta. Tilaan ei voi jättää teoksia, vaan loput tuodaan 
Aurorataloon näyttelyn päätyttyä. 

Näyttely on avoinna päivittäin 7.3.-19.3. ma-pe klo 11-18, 
la-su klo 12-16. 

HUOM  ILMOITTAUTUMISOHJEET

Ilmoittautumiset viimeistään to 23.2.2023  mai.laitinen@kolumbus.fi tai puh 
040 527 3268. 

Ilmoita kaikista teoksistasi  seuraavat tiedot:
- teoksen nimi, koko (korkeus x leveys), tekniikka, hinta
- lähetä itsestäsi kasvokuva (jpeg) sähköpostin liitteenä tai what’s up viestinä
- lähetä itsestäsi LYHYT statement  (katso oheinen malli. Max 100 sanaa)
  erillisenä tekstinä sähköpostitse. (ÄLÄ tee omaa esittelysivua!)
- laita tekstin yhteyteen ne yhteystiedot, jotka haluat näkyville (esim puh.nro, 
email, kotisivu)

TEOKSET tulee olla selkeästi merkittyinä ja ripustuskunnossa (naula/ruuvi -
ripustus). Teostiedot taakse tiukasti kiinnitettyinä, edessä mielellään toinen 
irrotettava lappu, jossa teoksen nimi, tekijän nimi. 
Tuo ILMOITTAUTUMISLOMAKE mukanasi, jossa omat yhteystietosi ja 
ilmoittamasi teostiedot (nämä tietojen tarkistusta varten).

Jokaisesta osallistujasta tehdään liitemallin mukaisesti lyhyt esittely 
teosten viereen
Huom. Niiden taiteilijoiden osalta, jotka olivat mukana kauppakeskus AINOAn 
näyttelyssä, käytetään elokuun statementtiä. Voit pyytää korkeintaan pienehköjä 
tekstimuokkauksia tai vaihtamaan uuden kasvokuvan. 

^^^               ^^^
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Valvontavuorot: ma-pe klo 11-14.30 ja 14.30-18, la ja su klo 12-16 tai 
jaettuna kahteen vuoroon klo 12-14 ja 14-16.

Valvontavuoro kannattaa varata ennakkoon jo ilmoittautumisen yhteydessä tai 
viimeistään, kun tuo teokset Kaapelille. Näin jokainen saa itselleen parhaiten 
sopivan vuoron ja valvontalista saadaan valmiiksi. Valvojia voi olla vähintään 
kaksi/vuoro arkisin ja viikonloppuisin mielellään useampikin. 

HUOM Näyttely on auki vain, jos valvojat ovat paikalla. Toivomme, että kaikki 
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan valvontaan. Jos et jostain syystä voi, 
ilmoita siitä erikseen.   

Avajaiskutsu ja näyttelyjuliste  valmistuvat alkuvuodesta ja lähetetään 
ryhmäpostina kaikille sekä liitetään nettisivulle näyttelyinfon yhteyteen 
www.espooart.fi 

Näyttelyinfo tulee myös Kaapelitehtaan sivuille sekä Espoo Artin Facebook- ja 
Instagram-sivuille. Kutsua voi jakaa omilla somekanavilla. 

Painettuja kutsukortteja on saatavana jonkin verran Auroratalossa niiden 
valmistuttua.   

Jos kaipaat lisätietoja jo tässä vaiheessa, ota yhteys puh. 040-5273268/ Maritta 
Laitinen tai sähköposti mai.laitinen@kolumbus.fi

Liittteet: Ilmoittautumislomake
Teoslaput
Malli statementistä 
Puristamon ohje
Lastausreitit/kartta 
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