
AKVART galleriaosuuskunnan vuosinäy5ely 

KAIKEN JÄLKEEN 14.6. – 4.7.2021 AKVART galleriassa 

AKVART galleriaosuuskunta kutsuu osuuskuntalaisia osallistumaan AKVART galleriassa pide5ävään akvarellinäy5elyyn 
14.6. – 4.7.2021 Vuosinäy5ely on avoin kaikille osuuskunnan jäsenille. 

Näy5elyyn tarjo5avien enintään 3 akvarelliteoksen on oltava vuosina 2018–2021 valmistuneita. Kynää, tussia ja 
guassia voi käy5ää akvarellivärien ohella.  Teosten koko saa olla korkeintaan irtoarkin puolikas eli noin 38 cm x 56 cm.  

Teosvalinnat tehdään sähköisen hakumateriaalin perusteella ja jyry5äjänä toimii kuvataiteilija Jari Järnström. 
Teoskuvien on oltava rii5ävän hyvälaatuisia (pidempi sivu min. 600 pikseliä) ja niissä tulee näkyä koko teos lopullisessa 
muodossaan. Tekijän nimi EI saa näkyä kuvassa eikä se tule jyry5äjän Qetoon. Kustakin maalauksesta ilmoitetaan 
taiteilijan nimi ja teoksen nimi, mitat ilman kehyksiä/paspiksia (korkeus x leveys), valmistumisvuosi ja myynQhinta 
kehyksineen. Esim. MaT_Mäki_ AuQotalo_38x56_202_300. 
Omat perusAedot (nimi, osoite, email ja puh.nro), teoskuvat ja kopio jyrytysmaksukuiAsta lähetetään osoi5eeseen 
jyrytysakvart@gmail.com ma 17.5.2021 klo 24.00 mennessä. HUOM! IlmoiQautumisaikaa on pidenneQy. 

JYRYTYSMAKSU 30 € oikeu5aa 1-3 teoksen jyrytykseen ja se suoritetaan viimeistään 17.5.2021 Qlille AKVART 
galleriaosuuskunta FI24 5789 5420 0472 06, viite 2055260. Mikäli maksua ei ole suorite5u, hakemus hylätään. 
Jyrytysmaksua ei palauteta. Gallerialla on markkinoinQin kuvankäy5öoikeus AKVARTin näy5elyyn hyväksytyistä töistä. 

NÄYTTELYYN VALITUT TAITEILIJAT ilmoitetaan aikaisintaan viikolla 21 AKVARTin neTsivuilla osoi5eessa www.akvart.fi 
välilehdellä Ajankohtaista/Tiedotuksia 2021. Heille ilmoitetaan myös sähköposQtse.  

RIPUSTUSMAKSU. Näy5elyyn valitut taiteilijat maksavat  ripustusmaksuna 1-3 teoksesta 40 €  viimeistään 1.6.2021  
AKVART galleriaosuuskunta Qlille FI24 5789 5420 0472 06, viite 2055260.  

TEOSTEN TOIMITUS. Näy5elyyn valitut teokset tuodaan galleriaan tai toimitetaan rahQna tai posQtse perillekantona 
kesäkuussa viimeistään  ke 9.6.2021 AKVARTin aukioloaikoina (ma sulje5u) Huom! Rahdinkulje5ajalle on selväsQ 
ilmoite5ava gallerian aukioloajat eli ajat jolloin teoksia voi toimi5aa  ja puhelinnumero 040 5783894 toimituksia 
varten. Taiteilija vastaa kuljetuskustannuksista. Teokset on merkitävä sähköisen hakulomakkeen Qetoja vastaavasQ 
(taiteilijan yhteysQedot ja teoksen nimi, mitat ilman kehyksiä/paspiksia (korkeus x leveys), valmistumisvuosi ja 
myynQhinta. Lisäksi tunnus ”KAIKEN JÄLKEEN”.  Teosten on oltava ripustuskunnossa, kehyste5yinä valkoisiin tai 
ma5ahopeisiin kehyksiin.   

Toimitusosoite AKVART Galleria, Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki. Nimimerkiksi ”KAIKEN JÄLKEEN”. 

NÄYTTELYN VALVONNAN hoitavat näy5elyyn valitut taiteilijat. Tarvi5aessa on saatavilla sijaisia kulukorvausta vastaan 
35 €/päivä.  
VAKUUTUKSET. AKVART vastaa näy5elynaikaisesta vakuutuksesta. 
TEOSMYYNTI. AKVART ei peri myynQprovisiota osuuskuntalaisilta.  
Teokset on noude5ava AKVART galleriasta näy5elyn pääty5yä heinäkuun 11. päivään mennessä.  

LISÄTIEDOT Anja Meri, anjarii5am@gmail.com 

AKVART galleriaosuuskunta Humalistonkatu 1, FI-00250 HELSINKI    Puhelin 045 320 0870 
www.akvart.fi  SähköposQ: galleriaakvart@gmail.com Y-tunnus 2283549-8
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