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Viipurin Taiteilijaseuran 87. vuosinäyttely Loviisassa, Almintalossa 4.–28.10.2017 

Viipurin Taiteilijaseuran jäsenet ovat tervetulleita tarjoamaan töitään yhdistyksen vuosinäyttelyyn 
Loviisan Almintaloon. Myös seuraan kuulumattomat taiteilijat, joilla on karjalaisia sukujuuria, voivat 
hakea näyttelyyn. Töitä voi tarjota väljällä teemalla "Elämää 100-vuotiaassa Suomessa".  

Kukin taiteilija voi tarjota näyttelyyn 1–6 teosta, jotka ovat valmistuneet vuosina 2012–2017.  
Teosten pisimmän sivun maksimimitta 175 cm.   

Jurytys tapahtuu hyvätasoisten, A4-kokoisten paperikuvien perusteella. Kuvaan tulee merkitä tekijän 
ja teoksen nimi, teoksen tekotapa, valmistumisvuosi sekä mitat. Kuvasta tulee näkyä kuinka päin sitä 
katsotaan (nuolimerkintä). Teoskuvat, huolellisesti täytetty ilmoittautumislomake ja kuittikopio 
ilmoittautumismaksun maksusta on oltava perillä 5.8.2017 Viipurin Taiteilijaseura ry, c/o sihteeri 
Anja Tyrväinen, Loutinkatu 43, 04400 Järvenpää. Liitteenä ilmoittautumislomake. 

Juryn puheenjohtajana toimii kuraattori Maija Kasvinen sekä juryn jäseninä VTS:n jäsenet Pertti 
Kukkonen ja Jertta Ratia. Sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri. Jurytyksen tulos ilmoitetaan kaikille 
hakijoille. Mikäli toivotte, että kuvat palautetaan, liittäkää mukaan riittävillä postimerkeillä 
varustettu palautuskuori osoitteineen.  

Teosten yhteiskuljetus Helsingistä 2.10.2017 ja paluukuljetus näyttelyn päätyttyä ma 30.10.2017. 
Teokset voi myös toimittaa itse suoraan Loviisan Almintaloon ma 2.10.2017 klo 12-16 tai lähettää 
postissa Almintaloon "Perille kannettuna ma 2.10. klo 12-16 / VTS vuosinäyttely". Almintalon osoite 
on Brandensteininkatu 3 , 07900 Loviisa. Näyttelymaksusta vähennetään 13 €, jos ei käytä 
yhteiskuljetusta. Yhteiskuljetusmaksu kattaa vain pienet veistokset. Hyväksymiskirjeessä on 
tarkemmat ohjeet teosten toimittamisesta ja noutamisesta.  

Näyttelyn osallistumismaksut suoritetaan kahdessa erässä yhdistyksen tilille  
Nordea FI51 1133 3000 1023 60, viitenumero 1520 

1.  ilmoittautumismaksu jurytykseen 20 € kaikilta ilmoittautuneilta maksettava viimeistään 1.8.2017 
2.  näyttelyyn hyväksyttyjen jäsenten osallistumismaksu 50 € sekä ulkopuolisten hakijoiden 
osallistumismaksu 95 € maksettava viimeistään 18.9.2017. 

Näyttelyyn ilmoittautuminen edellyttää, että VTS:n vuoden 2017 jäsenmaksu 45 € on suoritettu. 
Näyttelystä ei makseta Kuvasto-korvauksia. Taiteilija vastaa itse teostensa vakuuttamisesta. Mikäli 
teos myydään, myynnistä maksetaan VTS:lle 10 % myyntiprovisio. 

Näyttelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat yhdistyksen sihteeri ja puheenjohtaja.  
Hallitus vastaa avajaisista ja lehdistötilaisuudesta. Näyttelyyn osallistuville ja seuran jäsenille 
toimitetaan näyttelykutsuja. Näyttelyn avajaiset lauantaina 7.10.2017 klo 13.00.  

Viipurin Taiteilijaseuran hallitus 
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Ilmoittautuminen VTS:n 87. vuosinäyttely Almintalossa 4.–28.10.2017 

Taiteilijan nimi …………………………………..…….…………….…………………………............ 

Lähiosoite   …………………………………………………………………………….…………......... 

Postinumero  ….…………………..   Postitoimipaikka   .…………………….…………….…………. 

Puhelin ……………………….........  Sähköposti ….………………………………………………… 

  
Nro Teoksen nimi Valm.vuosi Tekniikka Kork x lev x syv Hinta* 
1      

      

2      

      

3      

      

4      

      

5      

      

6      

       
 

* Merkitse, mikäli teos ei tule myyntiin.  
Lisätietoja:……………………………………………………………………………………………… 
Y-tunnus ………………………………       Jos olet alv-velvollinen, ilmoittamasi hinta sisältää alv:n.    

☐ Seuraan kuulumattoman selvitys karjalaistaustasta liitteenä 
☐ Liitteenä kuitti ilmoittautumismaksusta, 20 €  
☐ Jäsenmaksu 2017 suoritettu ennen 1.8.2017 (ellei vapautettu)  
☐ Osallistun yhteiskuljetukseen Helsinki – Loviisa - Helsinki 
☐ Toimitan itse Loviisaan Almintaloon ja noudan näyttelyn päätyttyä Loviisasta Almintalosta 
☐ Lähetän postissa maksettuna lisäpalvelu ”Ovellekanto ma 2.10.2017 klo 12-16" 
☐ Teoskuvien palautuskuori riittävä postimaksu maksettuna liitteenä 

Ilmoittautumislomake, liitteet ja hyvätasoiset paperikuvat on oltava perillä 5.8.2017 mennessä  
Viipurin Taiteilijaseura ry, c/o Anja Tyrväinen, Loutinkatu 43, 04400 Järvenpää 

 
Päiväys  ..../.....  2017          Allekirjoitus ………………………………………………………............ 


