PRINTTI V - valtakunnallinen pienoisgrafiikan näyttely
Nokian Taidetalolla 16.11.-10.12.2017
Nokian kaupunki ja Nokian Kuvataiteilijat ry kutsuvat viidettä kertaa kuvataiteilijoita osallistumaan valtakunnalliseen
pienoisgrafiikan näyttelyyn PRINTTI V. Näyttely on avoin kaikille suomalaisille kuvataideyhdistysten jäsenille ja se
järjestetään Nokian Taidetalolla 16.11.-10.12.2017. Näyttelyn tarkoituksena on tuoda esiin taidegrafiikan menetelmien rikkautta helposti lähestyttävässä pienessä muodossa.
Näyttely on osa valtakunnallista Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa, ja sen teemana on ”Sata aihetta juhlaan”.
Näyttelyn jyryttäjäksi on kutsuttu kuvanveistäjä, ympäristötaiteilija Jaakko Himanen. Näyttelyssä palkitaan rahapalkinnolla taiteilija, jonka teoksessa pieni on erityisen kaunista. Voittajan valitsijasta tiedotetaan erikseen.

Osallistumisohjeet
Teokset
Näyttelyyn voi tarjota enintään kolme taidegrafiikan menetelmällä toteutettua teosta.
Teoksen kuva-alan koko max. 15x15 cm.
Vedospaperin koko tulee olla tarkalleen 20x20cm.
Vedosten taakse tulee merkitä
o Taiteilijan yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
o Teosten tiedot: teoksen nimi, tekniikka ja hinta.
o Puutteellisesti merkittyjä teoksia ei oteta mukaan näyttelyyn.
Teosten mukana tulee toimittaa erillisellä paperilla
o Taiteilijan yhteystiedot, tilinumero, teosten nimet, tekniikka, tekovuosi ja hinta.
Teoksissa ei saa olla kehyksiä tai paspiksia.
Taiteilija huolehtii halutessaan itse teostensa vakuuttamisen. Taidetalossa on hälytysjärjestelmä.
Lähetyksessä tulee olla mukana C4 kirjekuori teosten takaisinpostittamista varten.
o Kuoressa tulee olla riittävä määrä postimerkkejä sekä vastaanottajan tiedot.
o Ilman palautuskuorta toimitetut teokset siirtyvät Nokian Kaupungin omaisuudeksi.
Näyttelyyn osallistuminen
Näyttelyn osallistumismaksu on 10€.
Osallistumismaksu tulee suorittaa ennen teosten lähettämistä yhdistyksen tilille:
Nokian Kuvataiteilijat ry IBAN: FI92 1158 3006 104212
Viesti: ”PRINTTI 2017 ”
sekä osallistujan nimi, jos maksaja on eri.
Kuitti osallistumismaksusta tulee liittää mukaan teoslähetykseen. Ilman kuittia toimitettuja teoksia ei hyväksytä mukaan näyttelyyn.
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Teosten postitus 15.10.2017 mennessä
C4 kirjekuoressa, kuoreen merkintä ”PRINTTI 2017”
Teokset postitetaan osoitteeseen
Nokian kaupunki
Taidetalo
PL 2
37101 Nokia
Taiteilija huomioi lähetyksessä kuljetuksen; teoksia suojaavaa suojapaperia ja tukevaa pahvia suositellaan.
Määräajan jälkeen lähetettyjä lähetyksiä ei huomioida.
Näyttelyn avajaiset ovat keskiviikkona 15.11.2017 klo 17.30
Näyttely on avoinna yleisölle 16.11.-10.12.2017.
Teosten palautus
Ne teokset, jotka eivät näyttelyyn valikoidu, postitetaan takaisin 15.11.2017 mennessä.
Ne teokset, joita ei ole myyty, postitetaan takaisin 11.12.2017 alkavalla viikolla.
Provisio
Nokian Kuvataiteilijat ry perii näyttelystä myydyistä teoksista 15% provision.
Myytyjen teosten tilitys taiteilijoille tehdään näyttelyn päätyttyä 11.12.2017 alkavalla viikolla.
Lisätietoja
Nokian Kuvataiteilijat ry. pj. Tuija Virta p. 040 5920 234
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