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Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto (SKjL) kutsuu kuvataiteilijoita ehdottamaan teoksiaan
Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje -kuvataidefestivaaliin Joensuuhun 27.9.–25.11.2018.
Mitkä Bileet…? Juhlat/Bileet/Party/Fest/Hïeje -kuvataidefestivaali on 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
facebook-sivuilla 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.

LISÄTIETOA
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry, Mannerheimintie 19 b, 00250 Helsinki
Puhelinnumero 050 5954974 ma-pe klo 10–17. Sähköposti info@skjl.fi
www.skjl.fi taidefestivaalin infosivu: https://www.skjl.fi/jns/

