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Kesää odotellessa
Akvarellitaiteen
yhdistyksen
toimintaa
on
järjestänyt aikaisemmin vahvoja tekijöitä, jotka
ovat saaneet aikaan menestyvän yhdistyksen,
jossa on lähes 700 jäsentä. Yksi yhdistyksen
tärkeimmistä ja menetyksellisimmistä tapahtumista
on ollut ”Minun Helsinkini” näyttely, jonka ovat
kaikki jäsenet ottaneet omakseen. Tästä syystä
kaikille on ollut pettymys näyttelyn siirtämisestä
ensi vuodelle. Suurin pettymys on ollut hienon ja
keskeisellä paikalla sijaitsevan Sanomatalon
näyttelytilan menettäminen. Vastaavaa paikkaa
ei löydy.
Ensi vuonna näyttely järjestetään
Kaapelitehtaalla, joka on taidepiirien ja suuren
yleisön tuntema näyttelypaikka. Yhdistys järjestää
ensi vuonna useita kaikille avoimia näyttelyitä.
Harjavallan kesän Biennale näyttely Emil
Cedercreutz museossa on toinen tämän vuoden
tärkeimmistä näyttelyistä. Näyttely on muuttunut
järjestettäväksi joka toinen vuosi. Näyttelyyn
valitaan parhaat työt kahden vuoden kursseilta.
Tämä on ensimmäinen kerta.
Yhdistys on myös aktivoitunut kansainvälisesti.
Tänä vuonna jäsenistä voivat osallistua useaan
näyttelyyn Virossa ja Venäjällä ja tietysti vielä
ECWS:n näyttelyyn Gordobassa.

Yhdistyksen on nyt löydettävä uusia ja
vetovoimaisia tapahtumia.
Itse kannatan
vuosinäyttelyjä, joita järjestettäisiin eri puolilla
Suomea. Yhdistys on järjestänyt kaksi kertaa ns.
aluenäyttelyn toisen Turun seudulla ja toisen
Pirkanmaan taiteilijoiden Tampereella. Kuitenkin
unohtamatta ” Minun Helsinkiäni”, joka voitaisiin
tulevaisuudessa järjestää joka viides vuosi kuten
Kaisa-Leena Kaarlonen ehdotti vuosikokouksessa.
Nyt ensimmäisen kerran edellisestä tulee viisi
vuotta.
Uutena haasteena on uudistaa tämän vuoden
aikana yhdistyksen nettisivut.
Nykyiset sivut
päivitetään ensiksi ja niitä pidetään ajan tasalla.
Nämä sivut ovat olleet pitkään hankalat päivittää.
Uudet sivut tehdään uudella tietokannalla ja niille
tulee uusi visuaalinen ilme.
Yhdistys tarvitsee ryhmän, joka suunnittelee
nettisivujen sisältöä ja vastaa tekstistä. Nettisivuista
ja jäsentiedotteista toimittamiseen tarvitaan
päätoimittaja ja toimituskunta. Näin yhdistys
pystyy parantamaan tiedottamista.
Akvarellitaiteen edistäminen on yhdistyksen
tärkeimpiä tavoitteita.
Edistäminen onnistuu
parhaiten yhteistyössä akvarellitaiteen
eri toimijoiden kanssa.

Aurinkoista maalauskesää kaikille
Taina Rasi
puheenjohtaja

Muistathan, että heinäkuussa 10.7. on taas kaikille avoin Suuri maalaustapahtuma
Helsingissä

Suuri maalaustapahtuma ja Kuvataiteen päivä 10.7.2014

Muistathan, että heinäkuussa on taas kaikille avoin Suuri maalaustapahtuma Helsingissä. Tavoitteena on
tehdä siitä näkyvä ja innostava tapahtuma! Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä, joten ota mukaasi ystäväsi
ja tuttavasi maalaamaan akvarelleja iloisessa porukassa. Aihepiiri ja teosten koko on vapaa, tekniikkana
akvarelli.
Tapahtuma- ja näyttelypaikka on kuten viime vuonnakin Café Ekbergin Extra, Bulevardi 9, 2. kerros.
Osallistumismaksu on 10 €. Sen voi maksaa paikalle tullessa. Jokainen saa ainakin yhden teoksensa
näyttelyseinälle ja yleisön suosikkimaalauksesta äänestetään. Näyttely pystytetään 10.7. iltapäivällä ja
avajaiset ovat klo 18 - 20. Seuraavana päivänä näyttely on avoinna klo 9 - 20.

Yleisön suosikkiakvarelli oli 2013 “ Laivat” Sirkka-Liisa Suvanto ( valok Anja Tyrväinen)
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Etsitkö maalausseuraa?
Maalausryhmiä on tähän mennessä tiedossa eri puolilla kaupunkia: Arabianrannassa Hämeentie 157 on
Kolmas kerros -taiteilijaryhmä. Sisätila löytyy sateella, mutta poutapäivänä maalauskohteena voi olla
vaikka ihana Vanhankaupungin koski ympäristöineen. Tuikku Tenhovuori on mukana kasvitieteellisessä
puutarhassa, Maikki Haapala Ruotsalaisen teatterin luona, varmasti maalausseuraa löytyy myös mm.
Sinebrychoffin ja Vanhankirkon puistoista. Olemme katsoneet sateellakin sopivia paikkoja ja 10.7.
aamulla voi tulla Ekberg Extran kautta ja saada tietoja mistä muualta löytyy maalausseuraa. Olisi kiva, jos
ilmoittaisit sihteerille, jos olet kokoamassa maalausryhmää jonnekin päin kaupunkia! Tule mukaan yksin tai
kaverin kanssa!
Lisätietoa tapahtumasta saa http://www.maalaustapahtuma.fi

Muuallakin Suomessa voi järjestää samanaikaisen maalaustapahtuman Suomen
Kuvataiteen päivää juhlistamaan!
Suomen Kuvataiteen päivä 10.7.
Kuvataiteella ei ole vielä nimettyä liputuspäivää. Yhdistyksen tavoitteena on ollut jo 10 vuoden ajan saada
kuvataiteelle oma nimikkopäivä ja saada Suomen Kuvataiteen päivä kalenteriin merkityksi vakiintuneeksi
liputuspäiväksi. Aloitteen kuvataiteen päivästä on tehnyt yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Antti Lassila.
Suomen Kuvataiteen päivää on vietetty vuodesta 2004 lähtien heinäkuun kymmenentenä päivänä, joka on
Helene Schjerfbeckin, kansainvälisesti kenties tunnetuimman ja arvostetuimman kuvataiteilijamme (18621946) syntymäpäivä.
Aloitteen Kuvataiteen päivästä on luovuttanut sisäministeriölle 5.6. lähetystö, jossa oli mukana Suomen
Taiteilijaseuran puheenjohtaja kuvanveistäjä Satu-Minna Suorajärvi sekä Suomen Akvarellitaiteen
yhdistyksen edustajat kunniapuheenjohtaja Antti Lassila ja puheenjohtaja Taina Rasi. Suomen
Kuvataidejärjestöjen liitto on myös aloitteen takana. Ministeriön edustajat pitivät aloitetta merkittävänä.
Kuvataiteen liputuspäivä pyritään saamaan Suomen valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotisjuhlavuoden
ohjelmaan sekä näin lisätä kuvataiteen merkitystä ja arvostusta Suomen kulttuurielämässä.

LIPUT LIEHUMAAN 10.7.

NÄYTTELYTOIMINTA
Suomen Akvarellitaiteen yhdistys on toiminut jo 15 vuotta ja meri on ollut kolme kertaa teemana yhdistyksen
järjestämissä näyttelyissä. Yhdistyksen 10- vuotisjuhlanäyttely v. 2008 ”Satama ja meri” järjestettiin Suomen
Joutsenella Turussa. Kotkassa järjestettiin 2009 ”Mistä tulee - Itämeri nyt” teemalla näyttely. Vuonna 2011 Turussa
”Sea and the Harbour” ECWS näyttely. Viime vuonna oli näyttely Hyvinkään Taidemuseossa nimeltään ”Veteen
piirretty viiva”. Vesi vie mihin tahansa, kuten akvarellisteina olemme tottuneet. Merelle till Havs näyttelyn idean esitti
yhdistyksemme jäsen Tua Mylius, joka kertoi innostuneena n. vuosi sitten, että tänä vuonna tulee Tove Janssonin
syntymästä 100 vuotta. Heti tästä puheenvuorosta syntyi ajatus näyttelyjen järjestämisestä.
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Merelle – Till havs
Galleria Rantakasarmi - Galleri Strandkasernen 3.4. - 4.5.2014

Kuvassa virolaisen Külliki Järvilan teos ”Merelle till Havs” -näyttelyssä

Näyttely lainasi nimensä Jussi Björlingin tunnetuksi
tekemästä Jonatan Reuterin runoon sävelletystä
laulusta, joka heijastaa vapauden kaipuuta, uhmaa
ja vesillä liikkumisen riemua. Näyttelyn työt
kuvasivat
samaan
tapaan
merta
toimintaympäristönä ja kokemuksena, meren
voimaa, äärettömyyttä sekä meren tilaa,
saastumista, kuolemaa.
Näyttelyyn ilmoittautui 60 Suomen Akvarellitaiteen
yhdistyksen jäsentä. Yhdistys kutsui mukaan lisäksi
kymmenen Eesti Akvarellistide ühendusen ja
Nordiska
Akvarellsällskapetin
edustajaa.
Akvarellitaiteen yhdistyksen jäsenet lähettivät
näyttelyyn 130 maalausta, virolaiset ja
pohjoismaiset maalarit 40 maalausta. Kuraattori
kuvataiteilija Linda Granfors jurytti työt kahdessa
vaiheessa, aluksi valokuvien ja väritulosteiden
perustella, ja valitsi lopulta näyttelyyn 99
maalausta 61 maalarilta. Töiden valinta tapahtui
Amos Andersonin taidemuseossa. Lattialle jurytystä
varten lasketut työt täyttivät koko museon
tyhjillään olleen kerroksen.
Linda Granfors kuvasi tehtäväänsä näin: ”Töiden
valitseminen on ollut hauskaa ja jännittävää, vähän
kuin karkkikaupassa käynti! Paljon herkkuja mistä
valita. Nyt näyttää siltä, että näyttely tulee
keskittymään pääasiassa merelliseen tunnelmaan.
Teokset muodostavat kokonaisuuden, jossa näkyy
vahvasti meren olemus, muistikuvat ja kokemukset
merestä.

Näyttelyssä korostuu yhteinen jaettu mielikuva
merestä.”
Hanna Järven Puuhapaja T:mi varusti maalaukset
passepartout-kehyksin.
Työt
ripustettiin
Suomenlinnan Galleria Rantakasarmiin Linda
Granforsin ohjeiden mukaan. Koska maalauksia ei
haluttu enää ripustettessa karsia, päätettiin
pienimmät työt asettaa kasarmin
syviin
ikkunakomeroihin.
Meri,
Suomenlinna
ja
Rantakasarmin tynnyriholvatut salit muodostivat
oivan
ympäristön
merimaalauksille.
Näyttelyjulkaisun korvasi Tapani Kajasteen
suunnittelema esite, jota varten Johanna Rotko
kuvasi 30 Linda Granforsin valitsemaa maalausta.
T-print Ky painoi esitteet.
Oy Moomin Characters Ltd:n johtokunnan
puheenjohtaja Sophia Jansson avasi näyttelyn
Suomenlinnan Galleria Rantakasarmissa 2.4.2014.
Avajaisvieraat saapuivat näyttelyyn suoraan
lautalta valtavana ihmiskäärmeenä mustien pilvien
peittäessä taivaan ja meren läikehtiessä
vaskenkarvaisena. Runsaan kuukauden aikana
näyttelyyn tutustui yli kaksi tuhatta kävijää.
Näyttelyn osanottajat valvoivat näyttelyä ja
opastivat näyttelyvieraita, joista huomattava osa
oli matkailijoita maailman kaikilta kolkilta.
Tapani Kajaste
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Näyttelyn taiteilijat
Helena CederbergSeija Grönqvist, Maikki Haapala, Ulla-Kristiina Haarma, Riitta Hinkkanen, Pia Hinttula, Risto
Honkaharju, Anja Jääskeläinen, Tapani Kajaste, Tapani Kiippa, Helena Karhumäki, Briitta Kotilainen, Aarne Kyröläinen,
Irja Käsnänen, Ari Laitinen, Ritva Larsson, Anne Leppänen, Auli Muurinen-Kitula, Gero Mylius, Tua Mylius, Erkki Nylamo,
Ulf Nyman, Taina Nystén, Anja Oasmaa, Annne Ollila, Katri Pailos, Marianne Palonen, Liisa Pankola, Katriina Pere,
Kimmo Pulli, Marja-Liisa Pulli, Risto Puutio, Camilla Ramstedt, Taina Rasi, Ritva Rautakoski, Maire Ruotsalainen, Anna
Saijonmaa, Mau Salmi, Leena Seppä, Mari Sihvonen, Ilona Silenti
, Jorma Silvennoinen, Anja Snell, Irja
Suutarinen, Anneli Tallqvist, , Seija Veijonen, Gustav , Wiklund, Iipa Virta, AnneMilana Vuokila, Virve Albri, Monica
Andoff, Lena Amstrand, Külliki Järvila, Agne Kuusing-Soome, Ülle Meister, Rein Mägar, Tiiu Pallo-Vaik, Mall Paris
Birgitta, Sten Milvi Torim, Annelis Vabul

Suven Suhinaa – Sommarens sus 14.7.-27.7. Akvart Galleriassa
Näyttelyyn on kutsuttu Akvarellitaiteen yhdistyksen toiminnassa mukana olevia ja kunniajäseniä.
Avajaiset 14.7. klo 18. Kaikki ovat tervetulleita.

”Pohjoinen vesi” Biennaalinäyttely” 27.7-12.10.
Emil Cedercreutzin museossa Harjavallassa Vuosien 2013 ja 2014 kurssilaisten jyrytettyjen töiden näyttely.
Mukana on myös akvarelleja Pohjoismaista ja Virosta.
Avoinna:
Emil Cedercreutzin museo
KESÄKAUSI 1.6. - 31.8.
Museotie 1
ti-pe, su 11-18la11-16 ma suljettu
TALVIKAUSI 1.9. - 31.5.
29200 HARJAVALTA
ti, ke,su 12-16, to 12-18
Puh. 044 432 5345

Minun Helsinkini 2015
”Minun Helsinkini” -näyttely on todennäköisesti Kaapelitehtaalla keväällä 2015. Siitä tiedotetaan
myöhemmin enemmän.

KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA
Harjavallan Akvarellikesä 2014
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen valtakunnalliset akvarellikurssit järjestetään. Harjavallassa
21.-27.7.2014 ja AKVARELLIBIENNAALI 27.7-12.10.
Ruskaleiri Lapissa
Ruskaleiri järjestetään Enontekiön Hetassa 1.9-6.9.2014. ja näyttely leirillä tehdyistä töistä 6.926.9.2014
Kainuun kesä
Kainuun kesän akvarellikurssi järjestetään kolmannen kerran Hyrynsalmella. 2.6.-7.6.2014
Tapahtumaan kuuluu näyttely 7.6.-29.6..
Koulutustoimikunta (Tarja Kleemola, Maikki Haapala, Hanna Järvi, Tuula Palmunen-Saari ja Anja Oasmaa)
haluaa tarjota virkistäviä ja taitoja kehittäviä oppimissessioita jäsenistölle ja ottaa vastaan hyviä ehdotuksia
toimintansa kehittämiseksi. Kurssit pyritään suunnittelemaan ja järjestämään siten, että ne ovat kiinnostavia ja
sopivia jäsenistölle.
Lisätietoa kursseista http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi tai
Kleemola Tarja
koulutustoimikunnan pj
tarja.kleemola@kolumbus.fi

0505482527
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Pietarin kansainväliseen biennaaliin loka-marraskuussa 2013 osallistuneiden taiteilijoiden työt siirtyivät
hotelli Trezzinin galleriaan Vasilinsaarella ja sieltä edelleen Studio Milioriin. Työt tuodaan Suomeen kesäkuun
puolivälissä ja ne voi noutaa Galleria Akvartista. Asiasta tietää Valentina Näsi valentina.nasi@kolumbus.fi
Córdobassa Espanjassa pidetään ECWS-symposium 6. – 12.10. ja näyttely 9. 10. – 2.11.2014. SAyn
nimeämät edustajat symposiumissa ovat Taina Rasi ja Mau Salmi. Kaikki tapahtumaan liittyvä informaatio
löytyy Andalusian akvarellistien (AAA) sivuilta osoitteesta: http://cordoba2014ecws.blogspot.com
Symposiumiin ja ECWS-näyttelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa Mau Salmi mausalmi@hotmail.com.
Liettuassa Kaunasin kaupungissa järjestetään ”Baltic Bridges Biennial 2014”. Kansainvälisen
akvarellibiennaalin tämänvuotinen teema on RESONANCE. Tapahtumaan voivat akvarellistit omatoimisesti
lähettää töitään jurytettäväksi: näyttelyyn osallistumishakemus liitteineen (hakulomake, teoskuvat, kuva itsestä,
cv) pitää lähettää ennen 30.7. Liettualaiset järjestäjät juryttävät hakijat ja ilmoittavat päätöksestään
viimeistään 15.8. Valituista teoksista tehdään katalogi. Osallistumismaksu valituille taiteilijoille on 50 €.
Avajaiset ja muut päätapahtumat ovat 2. – 5.10. Lisätietoja, hakulomake ja osallistumisehdot ja -ohjeet
löytyvät sivulta www.balticbridges.lt. Kysymyksiin vastaa myös Mau Salmi.
Virolainen MTÜ VESIROOSI GALERII kutsuu kahdeksan Suomen Akvarellitaiteen Yhdistyksen jäsentä (kukin
yhdellä maalauksella) osallistumaan näyttelyyn Narvassa 3.10. – 10.11.2014. Sama näyttely siirtyy
myöhemmin kahteen muuhun galleriaan. Näyttelyn aihe on PROMENADE. Ilmoittautumiset ja yksi maalaus
pitää lähettää jurytettäväksi niin, että se on perillä viimeistään 4.8. Tiedotteen liitteenä on
ilmoittautumislomake ja osallistumisohjeet. Lisätiedot Valentina tai Mau.
Pietarissa Veden maailma –museossa (Shpalernaja 56) järjestetään 6.11.2014 alkava Suomenlahtiaiheinen kansainvälinen näyttely, johon Akvarellitaiteen yhdistys saa lähettää kymmenen
akvarellimaalausta. Omatoiminen osallistuminen tähän näyttelyyn ei ole mahdollista. . Näyttelystä tulee
tarkemmat tiedot ja osallistumisohjeet myöhemmin.

MUUTA
Yhdistyksen vuosikokous 5.4.2014
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen vuosikokous pidettiin lauantaina 5.4.2014 Helsingin yliopiston
päärakennuksessa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: Toimintakertomus, jonka yhteydessä
esitettiin ajatus, että vuonna 2017 tehtäisiin merkittävä näyttely Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi,
käsiteltiin tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen ja tavallisuudesta poiketen oli esityslistalla
sääntömuutosehdotus. Sääntömuutoksesta hyväksyttiin yhdistyksen nimilyhenne ja korjaus ”ry” (ilman pisteitä),
jäsenen erottamisen ajankohta ”Jäsenmaksu maksamatta kalenterivuoden ajalta” (§5), mutta
kokouskäytännöistä eteenpäin( §6) muutosehdotukset siirrettiin seuraavaan yhdistyksen kokoukseen.
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Kuvassa FT Tuula Karjalainen kertoo Tove Janssonista (valok.Ulf Nyman)

Kokouksen epävirallisena osuuteen oli kutsuttu fil. tri Tuula Karjalainen kertomaan Ateneumin taidemuseon
Tove Jansson -näyttelystä, jonka kuraattorina hän oli toiminut. Esitelmä oli hyvin havainnollinen innostavine
kuvineen ja valotti erityisesti Tove Janssonia kuvataiteilijana. Tuula Karjalainen on tuntenut Tove Janssonin
henkilökohtaisesti ja siten saattoi kertoa myös omakohtaisia muistoja taiteilijasta tutkijan näkemyksen lisäksi.

Hyvä jäsen
Akvarellitaiteen yhdistys hakee uusia tekijöitä edistämään
yhdistyksen toimintaa.
Tarjoamme haasteellista ja palkitsevaa työtä hyvässä ja innostuneessa joukossa..

UUSI RAHASTONHOITAJA
Rahastonhoitaja Pirjo Ruotsinsalo haluaa jättää rahastohoitajan tehtävän tämän vuoden lopussa. Yhdistys
etsii hänen tilalleen uutta rahastonhoitajaa.
Tehtäviin kuuluu Akvarellitaiteen yhdistyksen raha-asioiden hoitaminen yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa
hallituksen päätösten mukaisesti sekä jäsenluettelon ylläpitäminen. Yhdistys maksaa korvausta työstä.
Jos olet kiinnostunut, niin lähetä hakemus yhdistyksen sihteerille Anja Tyrväiselle anjatyr@gmail.com. Jos
haluat kysyä, niin soita Pirjo Ruotsinsalolle 040-7512947. Hän kertoo tarkemmin tehtävästä ja hän on valmis
opastamaan uutta rahastonhoitajaa.

YHDISTYKSEN NETTISIVUJEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄ JA TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen hallitus etsii henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita nettisivujen sisällön suunnittelusta ja
jäsentiedotteen tekemisestä
Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Taina Rasiin tainarasi@hotmail.com ja puh. 050 5279821

MUUT TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan yhdistyksen muuhun toimintaan. Lähetä yhdistyksen sihteerille hakemus,
jossa kerrot, mitä olet aikaisemmin tehnyt ja minkälainen toiminta kiinnostaa.
Ota yhteyttä sihteeri Anja Tyrväiseen anjatyr@gmail.com tai puh.050 3056593.
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Suomen Akvarellitaiteen yhdistys r.y. Humalistonkatu 1, 00250 HELSINKI
http://www.akvarellitaiteenyhdistys.fi
Puheenjohtaja Taina Rasi, Mariankatu 28 A 2, 00170 Helsinki, 050–5279821
tainarasi@hotmail.com
Rahastonhoitaja ja jäsenasiat: Pirjo Ruotsinsalo, Lepolantie 25 as 4, 00660 Helsinki,
piukku.inkeri@luukku.com 09- 7242 632, 040–751 2947
Sihteeri Anja Tyrväinen, Loutinkatu 43, 04400 Järvenpää, , 050 3056593
anjatyr@gmail.com, sihteeri@akvarellitaiteenyhdistys.fi

Hallitus
Rasi Taina
Muurinen-Kitula Auli
Järvi Hanna
Kaarlonen KaisaLeena
Kajava Ulla
Pulli Kimmo
Suutarinen Irja
Lassila Matti
Nyman Kristian
Ryynänen Pekka
Virmavirta Jarmo
Toimikunnat ja
toimihenkilöt
Kajaste Tapani
Kleemola Tarja
Ruotsinsalo Pirjo
Salmi Marjatta
Tyrväinen Anja

pj
varapj
jäsen

tainarasi@hotmail.com
auli.muurinen@kolumbus.fi
hanna.jarvi@kolumbus.fi

jäsen

holma@pp.inet.fi

jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen

ulla.kajava@iki.fi
kimmo.pulli@kolumbus.fi
irja.suutarinen@elisanet.fi
matti.lassila@formin.fi
kristian.nyman@luukku.com
irma.ryynanen@saunalahti.fi
jarmo.virmavirta@welho.com

näyttelytoimikunnan pj
koulutustoimikunnan pj
rahastonhoitaja
kansainvälisten asioiden
toimikunnan pj
sihteeri

tapani.kajaste@a-konsultit.fi 0451388680
tarja.kleemola@kolumbus.fi
0505482527
piukku.inkeri@luukku.com
040-7512947

0505279821
0400933222
0405529154
0405483217
0400950266
05062617
0407324423
0505484132
0405358788
0505701153
0505212906

mausalmi@hotmail.com

0443826070

anjatyr@gmail.com

0503056593

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys on jäsen seuraavissa järjestöissä:
SKjL Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto ry
NAS Nordiska Akvarellsällskapet
ECWS European Confederation of Watercolour Societies
AKVART galleriaosuuskunta
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Näyttelyajat haettavissa
AKVART gallerian vuoden 2015 näyttelyajat ovat haettavissa elokuun 2014 loppuun asti.
Näyttelyhakemuslomakkeen saa verkkosivuilta www.akvart.fi
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ILMOITTAUTUMINEN MTÜ VESIROOSI GALLERIAN NÄYTTELYIHIN VIROSSA
Virolainen MTÜ Vesiroosi Galerii on kutsunut SAyn edustajia kolmeen näyttelyynsä (samat työt
siirtyvät näyttelystä toiseen ja kolmanteen):




Narva College Gallery
Kohtla-Järve, PKM Valge Saal
Tallinn, Würthi Kunstigalerii

03.10. – 10.11.2014
18.11. – 06.12.2014
22.01. - 13.03.2015

SAy voi lähettää näyttelyihin kahdeksan (8) akvarellimaalausta, joiden valinnasta huolehtivat
näyttelytoimikunnan ja kansainvälisen toimikunnan valitsemat juryttäjät. Jokainen näyttelyyn
hyväksytty osallistuja saa näyttelykatalogin ja siihen teoskuvan ja oman kuvansa.
Jos haluat tarjota teostasi näihin näyttelyihin, noudata seuraavia sääntöjä
-

akvarellitekniikalla maalattu työ pitää olla vuodelta 2014
aiheeksi on annettu PROMENADE
maalaus saa olla mitoiltaan enintään 39 x 57 cm (57 x 39 cm)
lähetä yksi maalaus (ilman passepartoutia)
liitä mukaan oheinen lomake täytettynä ja kirjoita työn taakse samat tiedot
ei jurytysmaksua
varaudu lähettämään digitaalinen valokuva itsestäsi (katalogia varten)

Tuo maalaus Akvart Galleriaan, Humalistonkatu 1, tai lähetä postissa niin, että se on perillä
viimeistään 4.8.2014. Kiireiselle aikataululle emme voi mitään. Lisätietoja voi kysyä Valentinalta
valentina.nasi@kolumbus.fi tai Maulta mausalmi@hotmail.com.
Osoite: Akvart Galleria, Suomen Akvarellitaiteen yhdistys/Viro, Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki

Nimi _______________________________________________ Syntymäaika _________________
Osoite __________________________________________________________________________
e-mail _____________________________________________ Puhelin ______________________

Teoksen nimi ____________________________________________________________________
Koko ______________________________ Hinta (jos myytävänä) __________________________
Ruksaa sopiva vaihtoehto:
_____ Haluan teoksen takaisin
_____ Lahjoitan teoksen MTÜ Vesiroosi Galeriille
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