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Jäsentiedote 02/2019
15.2.2019
Hyvä jäsen,

NÄYTTELYTIEDOTE
Kaapelilla pidettävää 40-vuotisjuhlanäyttelyä ”Muistikuvia ja illuusioita” varten on laadittu seuraava
ohjeistus.
1. Aikataulut:
Näyttelylle varattu aika 18.-30.3.2019 Kaapelitehtaan Puristamossa
2. Avoinna:
20.-30.3.2019, aukioloajat ma-pe klo 12-20, la-su 12-16
3. Ilmoittautuminen: 10.3.2019 mennessä
4. Rakentaminen:
18.-19.3.2019
5. Avajaiset, aukiolo: 20.3.2019 klo 18-20
6. Valvonta:
näyttely on valvottu; 2 henkeä 4 tuntia/kerta, 2 valvontavuoroa edellytetään
7. Purkaminen:
lauantai 30.3.2019 klo 16-20
ILMOITTAUTUMINEN:
Aikaisemmista ilmoittautumisista poiketen nyt on käytössä verkkoilmoittautuminen osoitteessa
www.kalleria.org/ihts. Linkistä aukeaa valikko, joka täytetään. *-tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia.
Näyttelyyn voi ilmoittaa 2-5 enintään viisi vuotta vanhaa teosta. Tarjottavilla töillä ei ole rajoituksia
aikaisempien näyttelyiden suhteen eli aiemmin vuosinäyttelyissä mahdollisesti mukana olleita saa tuoda.
Käytä hinnoittelussa tasalukuja - ei desimaaleja. Näyttelyn pystytykseen, purkuun ja edellytettyyn kahteen
valvontavuoroon osallistumisesta ilmoitetaan samassa verkkokaavakkeessa. Valitse kaksi vuoroa. Jos osallistut
ripustukseen tai purkuun, riittää lisäksi yksi valvontavuoro. Valvontavuoroja tasataan, kun kaikki
ilmoittautumiset ovat 10.3. selvillä, joten ole valmis myös mahdollisiin joustoihin.
Verkkokaavakkeen aukeama on liitteenä tutustumista varten.
Onnistuneeseen ilmoittautumiseen tulee sähköpostiisi vastaukseksi osoitekaavake
http://www.kalleria.org/ihts/?aid=60, missä on tulostettavat laput teoksiin kiinnitettäviksi.
Jos ilmoittautumiset näyttelyyn, pystytykseen, valvontaan tai purkuun jostain syystä teknisesti epäonnistuvat,
neuvoa voi kysyä osoitteesta ihts.nayttelyt@gmail.com, josta saa erillisen (vanhanmallisen) kaavakkeen
täytettäväksi ja palautettavaksi. Teoksiin kiinnitettävät laput voi tehdä itse, kunhan niissä on tarvittavat tiedot.
Osallistumismaksu on 40 eur, joka maksetaan 10.3. mennessä viitteellä 112105 seuran tilille Nordea IBAN
FI08 1388 3000 3018 08. Jos maksu suoritetaan myöhemmin, se ei välttämättä näy seuran tilillä. Ota siinä
tapauksessa kuitti tai printti maksusta mukaan esitettäväksi töiden jätön yhteydessä. Jäsenmaksu tälle
vuodelle on oltava maksettuna.
RAKENTAMINEN 18.-19.3.
Juryttäjänä on taiteilija Antero Kare.
Näyttelyn rakentaminen on maanantaina 18.3. Teosten jättö klo 9-11, (jurytys 11-17) ja pystytys alkaa klo 17,
jolloin ripustajia tarvitaan paikalle. Tarjolle voi tuoda 2-5 enintään viisi vuotta vanhaa teosta, joista vähintään
yksi teos valitaan. Niissä on oltava tekijän ja teoksen tiedot sisältävät laput takana.
Näyttelystä pois karsitut työt noudetaan tiistaina 19.3. klo 12-20.
Yhteisteokset rakennetaan 19.3. klo 12-20 välisenä aikana ja kokoonpanijat ja aikataulu on sovittava
kussakin ryhmässä etukäteen. Yhteisteokset suunnitellaan ja kootaan Sasekalla mahdollisimman pitkälle,
kuitenkin niin että niiden siirto Sasekalta Kaapelille on helppoa. Kiinnitykset kapalevyille ripustusta varten on
tehtävä valmiiksi Sasekalla.
AVAJAISET ja AUKIOLO 20.-30.3.
Avajaiset ovat keskiviikkona 20.3. klo 18-20. Näyttelyn avaa Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Tuula
Haavisto. Avajaisten ohjelmaan sisältyy Martta Valkeuksen esittämää klassista sellomusiikkia.
Näyttelyn aukioloajat: 20.3. alkaen, arkisin 12-20 (ma-pe) ja viikonloppuna 12-16 (la-su).
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VALVONTA:
Näyttely on valvottu ja jokaisen näytteilleasettajan on osallistuttava valvontavuoroihin à 4 tuntia/kerta.
Vuorot ovat arkisin ma-pe 12-16 ja 16-20 ja la-su 12-16. Valvontavuorolistat ovat sähköisen ilmoittautumisen
yhteydessä ja jokaisen osallistujan on varattava kaksi vuoroa. Tässä tiedotteessa on luettelo valittavana
olevista valvontavuoroista.
Näyttelyssä on valvontakansio, missä ovat kaikki tarpeelliset ohjeet. Nämä ohjeet tulevat myös kotisivuille
ihts.fi, jossa niihin voi tutustua etukäteen.
PURKAMINEN:
Aikaisemmin ilmoitettu aika, jonka mukaan näyttely olisi avoinna myös sunnuntaina 31.3., on muuttunut. Tilan
vuokrasopimus päättyy 31.3. klo 9 aamulla, joten purku ja siivous on jo edellisenä iltana. Näyttelyn aukiolo
päättyy lauantaina 30.3. klo 16, purku ja siivous tapahtuvat välittömästi sen jälkeen klo 16-20.
Yhteisteosten purkamisesta vastaavat niiden omat ryhmät.

Ohje jäsenille, joilla ei ole sähköpostia käytössään tai sen käyttö on rajoitettua:
Ennakkotoimia joudumme tekemään, koska kaikkien näyttelyluetteloon tarvittavien tietojen kokoaminen
näyttelyn pystytyksen yhteydessä ei ole mahdollista. Siksi pyrimme tekemään listan valmiiksi etukäteen. On
silti mahdollista antaa kaikki tiedot/täydentää teosten tietoja kirjallisesti myös töiden jätön yhteydessä.
1. Voit ilmoittaa etukäteen vapaamuotoisesti ihts.nayttelyt@gmail.com -osoitteeseen samat tiedot:
• Oma nimesi, osoitteesi, sähköpostisi (jos on), puhelinnumerosi
• jokaisesta teoksesta erikseen (2-5 kpl) työn nimi, tekovuosi, koko: korkeus x leveys, tekniikka ja
hinta
• Sallitko töidesi mahdollisen julkaisun IHTS:n kotisivuilla, seuran omissa julkaisuissa tai Sutisessa
• Sallitko töidesi mahdollisen julkaisun Facebookissa/Instagramissa
• Sallitko töidesi mahdollisen julkaisun esim. Vuosaari-lehdessä
2. Postitse tiedotteen saaville jäsenille lähetetään vanhanmallinen paperikaavake ja taululaput.
Seura Somessa:
Taideseuran kotisivut on uusittu ja uudet sivut löytyvät osoitteesta www.ihts.fi. Seura on myös
Instagramissa, johon pääset myös kotisivun linkistä. Facebook-osoite on edelleen Itä-Helsingin Taideseura
ry, jossa voit käydä peukuttamassa.

Tervetuloa osallistumaan näyttelyyn sekä avajaisiin keskiviikkona 20.3.!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio
Liitteet:
- malli web-ilmoittautumislomakkeesta
- ripustusohje
- kutsukortti
-

ilmoittautumislomakkeet ja näyttelysäännöt erikseen mainituille

