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SKjL:n jäsentiedote 3/2018 - 12.2.2018
Ohessa tiedotteita avoimista näyttelyhauista:
- Galleria 5, Oulu (28.2.2018 mennessä)
- Kirjakahvila, Turku (15.3. mennessä)
****************************

NÄYTTELYAIKOJA & AVOIMIA HAKUJA:
Galleria 5 näyttelyhaku joulukuulle 2018 ja keväälle 2019 on alkanut. Hakuaika joulukuulle 2018
ja kevätkaudelle 2019 (tammi-kesäkuu) päättyy 28.2.2018
Galleria 5 sijaitsee Oulun ydinkeskustassa viehättävässä keltaisessa puutalossa. Näyttelytila on 62 m²
kokoinen ja muodostuu kolmesta huoneesta. Seinäpinnat ovat valkoiset ja lattia harmaata linoleumia.
Huonekorkeus on keskimäärin 2 metriä 80 cm. Yksi tiloista on pimennettävissä. Galleriaan on investoitu
hiljattain uudet LED-valot. Galleria 5 tarjoaa hyvät puitteet niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyillekin.
Näyttelyvuokra on 1200 € / 3 viikkoa ja 1600 € / 4 viikkoa. Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n jäsenet saavat
vuokrasta 20 % alennuksen. Hintaan sisältyy mm. laajamittainen sähköinen tiedottaminen ja näyttelyn
valvonta. Gallerian nettisivuilla on myyntikokoelma, jossa teokset ovat esillä näyttelyn ajan ja taiteilijan
halutessa myynnissä myös näyttelyn päätyttyä. Myydyistä teoksista Galleria 5 perii 25 % myyntiprovision +
Alv 24%.

Hakuaika joulukuulle 2018 ja kevätkaudelle 2019 (tammi-kesäkuu) päättyy 28.2.2018
Vapaamuotoiseen hakemukseen on sisällytettävä:
* Kirjallinen kuvaus näyttelysuunnitelmasta
* 5 kpl valokuvia/tulosteita
* Ansioluettelo.
* Toive näyttelyn ajankohdasta ja kesto (3 vai 4vko)
Videoteokset pyydetään toimittamaan CD- tai DVD-muodossa. Mikäli hakija haluaa postitse lähettämänsä
materiaalin takaisin, tulee hakemukseen liittää palautuskuori riittävin postimerkein varustettuna.
Näyttelyvalinnat tekevät Oulun Taiteilijaseura -63 ry:n näyttelytoimikunta.
Pyydämme lähettämään näyttelyhakemukset osoitteeseen:
galleria5nayttelyhaku@gmail.com TAI Galleria 5/Näyttelytoimikunta, PL 42, 90015 Oulun kaupunki
Lisää tietoja galleriasta (mm. sisäkuvia ja pohjapiirros): http://galleria5.artoulu.fi/
sekä Facebookissa: https://www.facebook.com/Galleria5Oulu/
Tervetuloa pitämään näyttelysi meillä!
Galleria 5
Hallituskatu 5, OULU
PL 42
90015 Oulun kaupunki
puh. 044-0313631
****************************
Näyttelyhaku Kirjakahvilaan on käynnissä! Haku päättyy 15.3.2018.
Omaehtoisen kulttuurielämän keskus Turun Kirjakahvila etsii näyttelyitä ensi syyskaudeksi (elokuu–
joulukuu 2018).
Vanhan Suurtorin yhteydessä sijaitseva Kirjakahvila toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Kahvilatoiminnan
lisäksi tilassa järjestetään viikoittain monipuolista kulttuuriohjelmaa. Kahvilatoiminta ja kulttuuriohjelma
tuovat myös näyttelyille lisähuomiota. Kahvilan tilat sijaitsevat kauniissa suojellussa kivitalossa, ja tämä tuo
tiettyjä rajoituksia ripustukseen. Työt on kiinnitettävä riippumaan katonrajassa sijaitsevista kiskoista.
Taiteilijan käytettävissä on kaksi toisistaan erillistä huonetilaa. Nämä kaksi tilaa mahdollistavat myös
erillisten kokonaisuuksien esittämisen, tai kahden taiteilijan jaetun yhteisnäyttelyn pitämisen. Kirjakahvila
soveltuu hyvin myös ensimmäisen näyttelyn pitopaikaksi.
Näyttelyaikaa voi hakea kuukaudeksi kerrallaan, ja tilan vuokra on 50 euroa. Taiteilija huolehtii itse
ripustuksesta galleriavastaavan avustuksella. Lisätietoja löytyy osoitteesta
http://www.kirjakahvila.org/galleria-sivu/
Vapaamuotoiset hakemukset ja mahdolliset kysymykset voi lähettää osoitteeseen galleria@kirjakahvila.org
tai postitse: Osuuskunta Turun Kirjakahvila/Galleria Vanha Suurtori 3, 20500 Turku.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kevään 2018 aikana.
Ystävällisin terveisin,
Kirjakahvilan galleriaryhmä
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