GALLERIA K
NÄYTTELYHAKU
2021

Vantaan Taiteilijaseuran näyttelyhaku Galleria K:hon vuodelle 2021 käynnistyy nyt!
Hakuaika päättyy SUNNUNTAINA 15.3.2020 klo 16.00. Haku on kaikille avoin.
Näyttelyajat ovat noin neljän viikon mittaisia. Kalenterivuoden näyttelyistä Galleria
K:ssa puolet tuottaa Vantaan Taiteilijaseura ry ja puolet Vantaan Taidemuseo Artsi.
Vuoden 2021 jaossa olevat näyttelyajat ovat:







TAMMIKUU 4.1.-31.1.2021
HELMIKUU 2.2.-28.2.2021
KESÄKUU 15.6.-11.7.2021
HEINÄKUU 13.7.-8.8.2021
ELOKUU 10.8.- 5.9.2021
SYYSKUU 7.9.-3.10.2021

Vantaan Taiteilijaseura ry:n näyttelytoimikunta tekee valinnan hakijoiden kesken.
Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä sunnuntaihin 22.3. mennessä.
Galleria K
Galleria K sijaitsee kaupungintalon viereisessä entisessä kirjastorakennuksessa
(rakennusvuosi 1957, arkkitehdit Olli ja Eija Saijonmaa). Rakennus on Museoviraston
suojelema. Galleriaan on erinomaiset julkiset liikenneyhteydet, Tikkurilan asema
sijaitsee alle 5 minuutin kävelymatkan päässä. Vantaan Taiteilijaseura ry:n toimisto ja
taidelainaamo sijaitsevat Galleria K:n yhteydessä. Galleria K:ssa järjestetään myös
seminaareja ja luentoja. Galleria K:hon on aina vapaa pääsy.
Galleria K:n näyttelytila on avara ja korkea, yksi seinä on kokonaan ikkunaseinä, joten
luonnonvaloa on runsaasti. Tila jakautuu alatasoon (68 m2) ja sitä kiertävään ylätasoon
(119 m2), jota reunustaa kaide.
Katso gallerian pohjakaava.

Hakeminen
Näyttelyaikaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan VAIN
SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA. Hakemus tulee lähettää yhtenä korkeintaan 5 MB:n
kokoisena PDF -tiedostona.
Hakemuksen tulee sisältää:





5-10 hyvälaatuista kuvaa viimeaikaisesta tuotannosta (ei nettisivuosoitteita)
teostiedot, teosten koko (korkeus/leveys/syvyys), tekotapa ja valmistumisvuosi
näyttelyhakemus/suunnitelma
maininta hakeeko koko galleriatilaa vai ylä- tai alatasoa ja toivomus näyttelyn
ajankohdasta
 ansioluettelo/CV
 omat yhteystiedot; nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti

Hakuaika päätyy 15.3.2020 klo 16.00. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia
ei käsitellä.
Näyttelyaikaa voi hakea koko galleriatilaan tai erikseen ala- tai ylätasolle. Myös
taiteilijaryhmät voivat hakea näyttelyaikaa.
Myyntiprovisio
Myydyistä teoksista pidätetään provisiona 25% myyntihinnasta.
Vuokra
Koko gallerian vuokra on 740€, alataso 390 € ja ylätaso 390 €.
Sähköiset hakemukset osoitteeseen: nayttelyt@vantaantaiteilijaseura.fi
Lisätietoja: Juha Rantanen, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, +358 50 3069907,
juha.rantanen@eduvantaa.fi tai Eeva Tamminen, koordinaattori, +358451961155,
info@vantaantaiteilijaseura.fi
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