
HAKU TAITEILIJOILLE KAPPELIN TAIDENÄYTTELYYN 
 
Uudenmaan Kuvataidejärjestöt UKJ ry ja Loviisan Taideyhdistys ry kutsuu taiteilijoita mukaan Kappelin 
taidenäyttelyyn Loviisaan 10.7.- 6.8.2023. 
Teema on avoin. Näyttelyyn voi osallistua kaikki Uudenmaan kuvataidejärjestöjen jäsentaiteilijat. 
Loviisan Kappelin osoite on Kuningattarenkatu 19, 07900 Loviisa. 
Näyttelyn jyryttää Airi Kallio. 
HAKUOHJEET, AIKATAULU ja OHJEITA VALITUILLE 
Lähetä teosehdotuksesi max. 3 ehdotusta 31.5.2023 mennessä. 
Liitä mukaan taiteilijatiedot: tekijän nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Sekä teostiedot. Voit 
halutessasi liittää mukaan cv:n. 
Jyrytysmaksu 20 € maksetaan UKJ:n tilille FI15 8000 1001 813584. Viite 25807. Liitä mukaan hakemukseen 
maksettu jyrytysmaksun kuitti. 
Jyrytysmaksun lisäksi teoksen myynnistä maksetaan 40 % provisio Kappelille.  
Teosehdotusten jättäminen alkaa heti. Jätä teosehdotukset 31.5.2023 mennessä. 
Näyttelyyn valitut teokset julkaistaan UKJ:n kotisivulla 19.6.2023 mennessä. 
Teosten tuonti on 3.–4.6. 2023 ja näyttelyn purku 6.8.2023. 
OSALLISTUMINEN: 
Voit lähettää hakemuksen kolmella eri tavalla, sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse tai postitse. 
Online hakemus: Täytä hakemus kotisivuillamme https://ukj.fi/kappelin-taidenayttely/ 
Sähköpostihakemus: lähetä hakemus sähköpostilla: Lähetä sähköpostia osoitteeseen posti.ukj@gmail.com 

o tosite jyrytysmaksusta. 
o teoskuvat 1kpl/teosehdotus 
o teostiedot: teoksen nimi, valmistumisvuosi, koko (korkeus X leveys), tekniikka ja hinta. 
o taiteilijatiedot: nimi, taideyhdistys, sähköposti ja puhelinumero. 
o cv, jos sinulla on. 

Postihakemus: Lähetä hakemus postitse: Lähetä osoitteeseen Vicky Maaranen, Taipaleentie 96, 01860 
Perttula. Kuoreen merkintä "Kappelin taidenäyttely"  

o tosite jyrytysmaksusta. 
o teoskuvat 1kpl/teosehdotus,  
o teostiedot: teoksen nimi, valmistumisvuosi, koko (korkeus X leveys), tekniikka ja hinta. 
o taiteilijatiedot: nimi, taideyhdistys, sähköposti ja puhelinumero. 
o cv, jos sinulla on. 

Jos haluat postitse lähettämäsi kuvat takaisin, laita kuoreen mukaan postimerkillä varustettu kuori 
osoitetietoineen. (Hakemuksen on oltava perillä keskiviikkona 31.5.2023.) 
Lisätiedot: 
Jokainen taiteilija vakuuttaa teoksensa itse. Loviisan Taideyhdistys, Loviisan Kappeli ja UKJ ei vastaa 
mahdollisista teosvaurioista. Kun osallistut jyrytykseen, annat samalla UKJ ry:lle ja Loviisan 
Taideyhdistykselle oikeuden julkaista nimesi / taiteilijanimesi näyttelyn taiteilijaluettelossa ja oikeuden 
julkaista näyttelyyn valittujen teosten nimet sekä muut niistä kysytyt tiedot näyttelyluettelossa ja muissa 
näyttelyjulkaisuissa. Taiteilija- ja näyttelyluetteloa julkaistaan itse näyttelyssä, yhdistyksen nettisivuilla ja 
Facebook-sivulla. Kappelissa on vapaa oikeus ottaa valokuvia ja näitä kuvia voidaan vapaasti julkaista. 
 
Lisätiedot: posti.ukj@gmail.com 
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