Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki, 050-595 4974, info@skjl.fi, www.skjl.fi

SKjL:n jäsentiedote 7/2018 - 5.6.2018
Hei taas, uutisvirta hiljenee pikkuhiljaa, mutta vielä on runsaasti työtä ennen kesälomia.
Ohessa tärkeää tietoa yhdistyksille ja yhdistysten taiteilijajäsenille avoimista näyttelyhauista ja kilpailuista.
1) AVOIMIA NÄYTTELYHAKUJA:
SKjL:n juhlanäyttely Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje – hakua on jatkettu sunnuntaihin 10.6.2018
klo 16 saakka palvelimessa ilmenneiden teknisten ongelmien johdosta. Juhlanäyttely järjestetään
Joensuussa 27.9.–25.11.2018. Toivomme teoksia kaikista taiteen lajeista (maalaus, kuvanveisto,
grafiikka, valokuva, video, performanssi, installaatiot, tilateokset) ja kannustamme kaikkia
taiteilijoita ja taideopiskelijoita osallistumaan ympäri Suomen! Taide kuuluu kaikille!
GALLERIA ARS LIBERA vuoden 2019 näyttelyajat 31.8.2018 mennessä
2) AVOIMIA HANKEHAKUJA:
Porvoon Länsiranta: Avoin infotilaisuus uusista taidehankkeista ja taiteilijoiden portfoliohausta
järjestetään tiistaina 12.6.2018 klo 13–14.30 Bio Rexin tiloissa Taidetehtaalla, osoitteessa Läntinen
Aleksanterinkatu 1. Tilaisuudessa esitellään aluetta, alueen rakentamista ja taidekohteita,
julkistetaan hankkeen kuraattorivalinta, sekä avataan elokuun viidenteen päivään saakka kestävä
taiteilijahaku.
3) AVOIMIA KILPAILUJA:
Lahden Wilhelminpuiston taidekilpailu: Kilpailuaika päättyy 15.2.2019.
Jyväskylän pääkirjaston valoteoksen ideakilpailu: Ehdotusvaihe on avoinna 17.4.-15.6.2018
Valtion taideteostoimikunnan yleinen taidekilpailu Lappeenrannan Villimiehenkadulle. Kilpailu
päättyy perjantaina 26.10.2018. Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa verkosta 21.6.2018 alkaen.
Valtion taideteostoimikunnan ideakilpailu taideteoksista valtion virtuaalisiin työympäristöihin
vielä käynnissä Kilpailu päättyy 26. kesäkuuta. Kilpailuasiakirjat ovat olleet ladattavissa ti 13.3.2018
alkaen internetistä.
4) KUTSU PERFORMANSSIPÄIVILLE 7.6.2018 Taidemuseo Artsi, Vantaa
ALLA TARKEMPAA TIETOA HAUISTA, KILPAILUISTA JA TAPAHTUMISTA:

AVOIMET NÄYTTELYHAUT:
SKjL:n juhlanäyttelyn Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje – hakua on jatkettu sunnuntaihin 10.6.2018 klo 16
saakka palvelimessa ilmenneiden teknisten ongelmien johdosta.
Mitkä Bileet…? Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje -kuvataidefestivaali on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton
80-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma. Kuvataidefestivaalin ytimenä on 2 kuukautta kestävä nykytaiteen
katselmus Joensuun taidemuseossa, Taidekeskus Ahjossa ja Galleria Kohinassa. Lisäksi festivaalin aikana
järjestetään runsaasti monipuolista kuvataiteeseen liittyvää ohjelmaa. Tule mukaan bilettämään —
kuvataide kuuluu kaikille!

Kuvataidefestivaalin teoshaku on avoin kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville taiteilijoille ja
taiteilijaryhmille sekä kuvataiteen korkeakouluopiskelijoille. Hakeminen ei edellytä taiteilijajärjestöjen
jäsenyyttä. Tarjottavien teosten on oltava vuosina 2016–2018 valmistuneita. Teosvalinnat tehdään
sähköisen hakumateriaalin perusteella.
Kuraattorina on Joensuusta kotoisin oleva kuvataiteilija, tutkija Mika Karhu. Kuraattori valitsee hakijoiden
joukosta SKjL:n Aspa-stipendiaatin, joka saa yksityisnäyttelyn festivaalin ajaksi Galleria Kohinaan.
NÄYTTELYTILAT
Joensuun taidemuseo Onni, 1 krs. vaihtuvien näyttelyiden tilat. (www.joensuuntaidemuseo.fi)
Taidekeskus Ahjo (www.taidekeskusahjo.net)
Galleria Kohina (www.joensuuntaiteilijaseura.fi)
TEOSTEN TARJOAMINEN
Teosehdotukset toimitetaan sähköisellä hakemuksella 5.6.2018 klo 16.00 mennessä käyttäen sähköisen
hakupalvelun linkkiä: https://skjl.artcurator.io/.
Haku etenee seuraavasti:
1) Rekisteröidy linkin kautta hakupalvelun käyttäjäksi. Sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena. Luo
oma salasana.
2) Kirjaudu hakupalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Täytä pakolliset perustiedot. Lisää teoskuvat
korkeintaan kuudesta (6) taideteoksesta. Teoskuvassa tulee näkyä koko teos, myös mahdolliset kehykset.
Video- ja ääniteokset sekä performanssit lisätään hakemukseen sähköisenä linkkinä muiden tietojen lisäksi.
3) Lähetä valmis hakemus järjestelmään erillisestä Lähetä-napista! Hakuohjelma ilmoittaa, jos
hakemus on vaillinainen pakollisten tietoja puuttuessa. Myöhästyneet ja vaillinaiset hakemukset hylätään.

Jurytysmaksu on 40 €, kuvataiteilijan ammattiin korkeakoulussa opiskelijoille 20 € ja taiteilijaryhmille 60 €.
Maksu suoritetaan hakemuksen yhteydessä viitenumeroa 1009 käyttäen liiton tilille FI97 5800 1320 3805
11. Maksutosite jurytysmaksusta liitetään sähköisen hakemuksen oheen. Ilman maksutositetta saapuneet
hakemukset hylätään.
HUOM! Järjestäjän puolesta on saatavilla rajoitettu määrä esitystekniikkaa. Taiteilija vastaa pääsääntöisesti
itse sähköisten teosten esitystekniikasta näyttelyn aikana. Toiveet esitystavasta ja -tekniikasta liitetään
hakemukseen. Taiteilija vastaa teostensa kuljetuskustannuksista ja -vakuutuksista. Teosmyynnistä SKjL ei
peri lainkaan myyntiprovisiota vaan mahdollinen teosmyynti käydään suoraan ostajan ja taiteilijan välillä.
Valittujen taiteilijoiden lista on nähtävissä SKjL:n kotisivuilla https://www.skjl.fi/jns/ ja liiton facebooksivuilla viikolla 27. Tuloksista ilmoitetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille sähköpostilla. Näyttelyyn valitut
teokset tulee toimittaa erikseen lähetettävien ohjeiden mukaisesti Joensuun taidemuseoon, Taidekeskus
Ahjoon tai Galleria Kohinaan omalla tai yhteiskuljetuksella, rahtina tai postitse 19.–21.9. 2018 välisenä
aikana (klo 8–16) merkinnöillä ”Perillekanto” ja ”SKjL 2018”. Teokset on merkittävä sähköisen
hakulomakkeen tietoja vastaavasti (taiteilija, teoksen nimi ja valmistumisvuosi) ja teoksien on oltava
ripustuskunnossa. Festivaalin avajaiset pidetään ke 26.9.2018 klo 18.00.
Näyttelyn purku tapahtuu 26.–28.11. Teokset tulee noutaa välittömästi näyttelyn päätyttyä viimeistään
28.11. klo 16 mennessä tai vaihtoehtoisesti teokset palautetaan Matkahuollon ja Postin välityksellä
vastaanottajan laskuun.
Valittujen taiteilijoiden lista on nähtävissä SKjL:n kotisivuilla https://www.skjl.fi/jns/ ja liiton facebooksivuilla viikolla 27. Tuloksista ilmoitetaan näyttelyyn valituille taiteilijoille sähköpostilla.
Festivaalin avajaiset pidetään ke 26.9.2018 klo 18.00.
LISÄTIETOA
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry, Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki
Puh: 050 5954974 ma-pe klo 10–17. Sähköposti info@skjl.fi
www.skjl.fi taidefestivaalin infosivu: https://www.skjl.fi/jns/
GALLERIA ARS LIBERA HAKU 2019
Galleria Ars Libera kutsuu taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä jättämään näyttely-, tapahtuma- ja
projektiehdotuksia vuodelle 2019. Haemme tilaan uusia, nykytaiteeseen keskittyviä ehdotuksia.
NÄYTTELYOHJELMISTO 2019
Vuonna 2019 näyttelyohjelmisto koostuu kolmesta 5 viikon näyttelyjaksosta sekä lyhyemmistä tapahtumaja projektijaksoista. Vuoden 2019 tapahtumat sijoittuvat aikavälille 4.3. - 31.8.
Hakemus koostuu:
- Hakijan yhteystiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnro, s-posti. Taiteilijaryhmällä on oltava yhteyshenkilö.
- Näyttely/tapahtuma/projektiehdotuksesta
- Ehdotusta tukevasta kuva-aineistosta. Jos ehdotuksesi sisältää liikkuvaa kuvaa, liitä videolinkki
hakemukseesi.
- Ansioluettelosta: Lähetä hakemus yhtenä pdf-tiedostona (maksimikoko 4 MB).
Hakemukset voidaan kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Määräaika on 31.8.2018 (23:59 Suomen aikaa).
Hakemuksessa tulee ilmoittaa näyttelyjakson toivottu ajankohta sekä kesto. Lähetä ehdotuksesi
osoitteeseen: galleria.arslibera@gmail.com
GALLERIA ARS LIBERA
Galleria Ars Libera on uusi, nykytaiteeseen keskittyvä epäkaupallinen näyttelytila ja se sijaitsee Kuopion
ydinkeskustassa, osoitteessa Suokatu 30. Näyttelytila on kooltaan 96 m²: katutason ikkunallinen tila 48 m²
ja alakerran ikkunaton tila 48 m². Gallerian toiminnasta vastaa Kuopion Kuvataiteilijat ry Ars Libera.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehostaa näyttelytoimintaa ja vahvistaa kuvataiteilijoiden asemaa.
Lisätietoa:
http://arslibera.com/galleria/

galleria.arslibera@gmail.com
https://www.instagram.com/galleria.arslibera/
OPEN CALL FOR GALLERY ARS LIBERA 2019
Gallery Ars Libera invites artists and artistgroups to leave exhibition, event and project proposals for 2019.
We are looking for new, contemporary-oriented proposals.
EXHIBITION PROGRAMME 2019
In 2019 exhibition programme contains three five-week periods and shorter event and project periods.
Events and exhibitions of 2019 will be placed in 4.3. - 31.8.
Application consists:
- Contact details of the applicant: first and last name, telephone, e-mail. Artistgroup must have a contact
person.
- Exhibition / Event / Project proposal
- Supporting image material. If your suggestion contains a moving image, attach a video link to your
application.
- A curriculum vitae
Submit the application as a single pdf file (maximum size 4 MB). Applications can be written in Finnish or
English. The deadline is 31.8.2018 (23:59 Finnish time). Application needs to include applied time for the
exhibition or event. Submit your proposal to: galleria.arslibera@gmail.com
GALLERY ARS LIBERA
Gallery Ars Libera is a new, non-commercial, contemporary art gallery located in the heart of Kuopio, at the
address Suokatu 30. Exhibit space is 96 m² in size: street view with windows space is 48 m² and in
downstairs windowless space of 48 m². The gallery is run by Ars Libera -Kuopio Artists Association.
The purpose of the association is to promote and enhance the exhibition activities and to strengthen the
position of visual artists.
For more information:
http://arslibera.com/galleria/
galleria.arslibera@gmail.com
https://www.instagram.com/galleria.arslibera/

AVOIMIA HANKEHAKUJA:
Porvoon Länsirannalle haetaan taiteilijoita toteuttamaan uusia teoksia
Porvoossa on julkista taidetta jo entuudestaan. Taidetehtaan pihassa oleva Anssi Pulkkisen ja Taneli
Rautiaisen Asetelma kaupunkitilassa -veistosinstallaatio on myös valoteos.
Porvoon Länsirannasta on muodostumassa merkittävä nykytaiteen alue. Taidetta hankitaan alueen
rakennusvaiheessa ja se luo alueelle omaa vahvaa identiteettiä.
Kesäkuussa Länsirantaan käynnistyy avoin taiteilijahaku, joka koskee kahta uutta korttelia. Toinen
kortteleista sijoittuu Aleksanterinkadun sillan läntisen päähän, toinen rajautuu idässä Porvoo Campus ammattikorkeakouluun ja etelässä Kokonmäen ulkoilualueeseen. Uudet teokset valmistuvat aikaisintaan
vuoden 2019 lopulla.

Kuva: Pasi Salminen.
– Taidetta hankitaan useilta taiteilijoilta useaan eri kohteeseen. Haemme tekijöitä sekä suurikokoisille ja
näyttäville teoksille, että porraskäytävien pienemmille teoksille, kertoo taidehankintaryhmän
puheenjohtaja Susann Hartman Porvoon kaupungin tiedotteessa.
– Yhteistyö alueen rakennuttajien FH Invest Oy:n ja YIT Rakennus Oy:n kanssa on alkanut hyvin.
Rakennuttajat rahoittavat teokset tontin luovutuksen yhteydessä niille syntyneen velvoitteen mukaan,
kuten Länsirannan taideohjelmassa määritellään.
Avoin infotilaisuus uusista taidehankkeista ja taiteilijoiden portfoliohausta järjestetään tiistaina
12.6.2018 klo 13–14.30 Bio Rexin tiloissa Taidetehtaalla, osoitteessa Läntinen Aleksanterinkatu 1.
Tilaisuudessa esitellään aluetta, alueen rakentamista ja taidekohteita, julkistetaan hankkeen
kuraattorivalinta, sekä avataan elokuun viidenteen päivään saakka kestävä taiteilijahaku.
Porvoon Länsirannan taideohjelma valmistui 2014. Alueen ensimmäisiä taidehankintoja olivat vuonna 2015
toteutetut street-art teokset Taidetehtaan julkisivuihin. Kuluvana vuonna toteutetaan osa
Aleksanterinkaaren taidehankkeista ja Läntisen Aleksanterinkadun taidepysäkki. Hankintoja koordinoi
Porvoon kaupungin taiteenhankintaryhmä yhdessä Frei Zimmer Oy:n kanssa.
Katso lisää: Länsirannan taideohjelman hankkeet.

AVOIMIA KILPAILUJA TAITEILIJOILLE:
Lahden Wilhelminpuiston taidekilpailu on käynnissä
Lahden kaupunki järjestää yhdessä YIT Rakennus Oy:n kanssa yleisen yksivaiheisen taidekilpailun.
Kilpailussa haetaan teosehdotuksia suunnitteilla olevaan Wilhelminpuistoon, joka sijoittuu rakenteilla
olevan asuinalueen yhteyteen Lahden Ruoriniemessä.

Lahden kaupunki ja YIT Rakennus Oy kutsuvat suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia
kuvataiteilijoita tai taiteen kentällä työskenteleviä ottamaan osaa kilpailuun. Taiteen toivotaan luovan
puistolle identiteettiä ja tuovan iloa ihmisille arjen keskellä. Puistosta halutaan luoda taiteen avulla viihtyisä
ympäristö liikkujille ja Ruoriniemen asukkaille.
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa sekä Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä
ensisijajärjestyksessä.
Mikäli palkintoja vastaava määrä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa seuraavat
palkinnot:
I palkinto 7 000 euroa
II palkinto 5 000 euroa
III palkinto 3 000 euroa.
Lisäksi palkintolautakunta palkitsee yleisön suosikkiehdotuksen 1 000 eurolla.
Palkintolautakunnan muodostavat Lahden kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n nimeämänä puheenjohtajana
kaupungin puutarhuri Kirsi Kujala ja jäseninä Lahden kaupungin maisemaarkkitehti Maria Silvast, Lahden
taidemuseon amanuenssi Liisa Mäkitalo, YIT Rakennus Oy:n projektipäällikkö Minna Kortesmaa, sekä
Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä taiteilijajäseninä kuvataiteilija Nanna Hänninen, kuvataiteilija Eili
Ikonen ja kuvataiteilija Taneli Rautiainen. Palkintolautakunnan sihteerinä toimii YIT:n taidekoordinaattori
Mari Kemppinen.
Kilpailuaika päättyy 15.2.2019. Kilpailuehdotukset tulee jättää Lahti-Pisteeseen, Kirkkokatu 31, 15140
Lahti.
Kilpailuohjelma liitteineen on saatavissa 7.5.2018 lähtien Lahden kaupungin internetsivustolla osoitteessa:
https://www.lahti.fi/palvelut/aluehankkeet/niemi/wilhelminpuiston-taidekilpailu sekä Suomen
Taiteilijaseuran kilpailuasiamieheltä, Anna Kuusi, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22 00120 Helsinki,
anna.kuusi@artists.fi, puh. 050 4344 280.
Jyväskylän pääkirjaston valoteoksen ideakilpailu on käynnistynyt
Valon kaupunki -hankkeessa järjestetään sekä tapahtumia, että suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia
valaistuskohteita.
Jyväskylän kaupunki, pääkirjasto ja taidemuseo järjestävät yksivaiheisen ideakilpailun, jolla etsitään
Jyväskylän kaupungin pääkirjaston portaikon yläpuolella olevaan ilmatilaan sijoittuvaa valoteosta. Kilpailu
on suunnattu Suomessa asuville taiteilijoille, muotoilijoille ja valaistussuunnittelijoille.
Ideakilpailu on osa Jyväskylän Valon kaupunki -kehittämishanketta. Hankkeen puitteissa järjestetään
erilaisia tapahtumia, kuten Valon kaupunki -tapahtuma syksyisin ja Valon päivä -tapahtuma kevättalvella.
Hankkeen muita tehtäviä ovat valaistuskohteiden rakentaminen ja suunnittelun ohjaaminen sekä
kuntalaisten ja ammattilaisten opastaminen valaistukseen liittyvissä asioissa.
Valaistukseen panostamalla Jyväskylä haluaa luoda viihtyisä elin- ja toimintaympäristön alueen asukkaille,
yrityksille ja turisteille. Valaistuksella parannetaan myös kaupungin turvallisuutta ja viihtyisyyttä pimeinä
vuodenaikoina. Hankkeessa on kaupungin kanssa mukana paikallisia yrityksiä ja kiinteistönomistajia.
Pääkirjaston valoteoksen ideakilpailun ehdotusvaihe on avoinna 17.4.-15.6.2018. Ehdotukset käy läpi
kilpailulautakunta, joka arvioi teosten toteutuskelpoisuutta ja soveltuvuutta tilaan. Lautakunnan toiminta
on salaista, eivätkä juryn jäsenet voi kommentoida kilpailua sen ollessa käynnissä.
Kilpailulautakunnan jäsenet:
Jaana Oikari, kokoelma-amanuenssi Jyväskylän taidemuseo
Jukka Partanen, intendentti Jyväskylän taidemuseo
Seija Laitinen-Kuisma, kirjastotoimenjohtaja Jyväskylän kaupunki
Elisa Hillgen, Valon kaupunki –koordinaattori Jyväskylän kaupunki
Mikko Maunula, suunnitteluinsinööri Jyväskylän kaupunki
Kirsi Pitkänen, Art Impact, kuvataiteilija/taidekonsultti

Lautakunnan sihteerinä ja kilpailun välityshenkilönä toimii Jani Ruotsalainen.
Valtion taideteostoimikunnan yleinen taidekilpailu Lappeenrannan Villimiehenkadulle aukeaa
kesäkuussa
Valtion taideteostoimikunta järjestää yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen
kanssa taidekilpailun, jonka tarkoitus on hakea ideoita ulkotaideteoksista Lappeenrannan
Villimiehenkadulle. Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Palkintolautakuntana toimii valtion
taideteostoimikunta.
Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa torstaista 21.6.2018 alkaen internetistä osoitteesta
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/Lappeenranta-taidekilpailu. Kilpailu päättyy perjantaina 26.10.2018.
Valtion taideteostoimikunnan ideakilpailu taideteoksista valtion virtuaalisiin työympäristöihin vielä
käynnissä
Valtion taideteostoimikunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori järjestävät taidekilpailun,
jonka tarkoitus on hakea ideoita taideteoksista, joita voidaan esittää valtionhallinnon virtuaalisissa tiloissa.
Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. Palkintolautakuntana toimii valtion taideteostoimikunta.
Kilpailu päättyy 26. kesäkuuta.
Kilpailuasiakirjat ovat olleet ladattavissa ti 13.3.2018 alkaen internetistä osoitteesta
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/valtori-taidekilpailu.

KUTSU PERFORMANSSIPÄIVILLE 7.6.2018 Taidemuseo Artsi, Vantaa

Upeaa kesän korvaa, sinä performanssitaiteen ammattilainen, tai muu alaan liittyvä tärkeä tyyppi!

Tervetuloa osallistumaan Suomen ensimmäisille Performanssipäiville, alan ammattilaisten omaan
foorumiin ja kokoontumiskekkereihin. Tulethan!
Alla on kutsu, mutta toivoisimme, että kävisit vielä ilmoittautumassa tapahtumaan osoitteessa
http://www.artsimuseo.com/performanssipivt
Toden totta, tämä perinne polkaistaan käyntiin Vantaan Myyrmäessä!
Lisätietoja:
Performanssi- ja esitystaiteen läänintaiteilija Marika Räty
Tapahtuman Facebook-sivu https://www.facebook.com/events/621618768186887/

