NÄYTTELYHAKU
UUDENKAUPUNGIN, LAITILAN, VEHMAAN JA
TAIVASSALON NÄYTTELYTILOIHIN VUODELLE 2023
Uudenkaupungin, Laitilan, Vehmaan ja Taivassalon kunnallisiin näyttelytiloihin on avautunut vapaa
haku kaikille taiteilijoille, taiteen harrastajille, työryhmille ja kuvataidejärjestöille. Haettavat
näyttelytilat ovat Uudenkaupungin Kulttuurikeskus Cruselli, Laitilan Kustaa Hiekan lukutupa sekä
Kalannin, Laitilan Vehmaan ja Taivassalon kirjastojen näyttelytilat. Näyttelyaika on noin yksi kuukausi
ja se sijoittuu vuodelle 2023.
Näyttelyhaku voi kohdistua yhteen tai useampaan kohteeseen. Arviointikriteerejä ovat soveltuvuus
näyttelytilaan sekä kuntien kulttuuritoiminnan tehtävän tukeminen. Keskeistä on myös, että eri
näyttelyiden avulla saadaan muodostettua monipuolinen ja vaihteleva kokonaisuus koko vuodelle.

Hakuaika on 29.8.-25.9.2022. Toimita vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla
osoitteeseen joni.pietilainen@uusikaupunki.fi otsikolla Näyttelyhaku 2023.
Ilmoitamme hakijoille päätöksestä 10.10.2022 mennessä.

Hakemuksen tulee sisältää:
 Yhteystiedot. Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotipaikkakunta.
 Lyhyt taiteilijakuvaus. Jos kyseessä on ryhmä taiteilijoita, sisällytä
jokaisen näyttelyyn osallistuvan taiteilijan nimi ja lyhyt yhteinen kuvaus.
 Näyttelyn kirjallinen kuvaus. Kerro näyttelyn ideasta, teosten
toteutustavoista, arvio töiden määrästä ja näyttelyn (alustava) nimi.
 Kuvanäytteitä teoksista. Jos kuvat ovat suuria, voit lähettää ne omissa
viesteissään tai erillisen latauslinkin avulla.
 Oma näyttelyhistoriasi. Huom. voit tulla valituksi ilman aiempaa
näyttelykokemustakin.
 Toiveesi näyttelytilasta ja -ajankohdasta. Joustomahdollisuus tilojen ja
ajankohdan suhteen katsotaan eduksi valintaa tehdessä.
Hakemuksellasi suostut seuraaviin näyttelyn ehtoihin:
 Taiteilija ei maksa näyttelytilasta vuokraa. Koska järjestäjä ei peri vuokraa,
taiteilijalle ei makseta näyttelykorvausta.
 Myyntinäyttelyt ovat sallittuja. Näyttelynjärjestäjät välittävät ostotarjoukset
taiteilijalle, mutta eivät osallistu myyntitoimintaan muilla tavoin.
 Taiteilija vastaa näyttelyn teknisestä toteutuksesta (mm. kehystyksestä).
 Taiteilija vastaa ripustuksesta ja purkamisesta.
 Taiteilija vastaa kuljetuksista ja niiden kustannuksista sekä kuljetusten
aikana teoksille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista.
 Taiteilija vastaa mahdollisten avajaisten kuluista.
 Taiteilija voi halutessaan vakuuttaa työnsä.
 Näyttelynjärjestäjä vastaa näyttelyn valvonnasta, valaistuksesta ja tilan
siivouksesta sekä osallistuu näyttelystä tiedottamiseen. Myös taiteilijalla on
oikeus tiedottaa näyttelystä ja järjestää siihen liittyviä pr-tilaisuuksia.
 Näyttelyn aukioloajat sovitaan näyttelykohtaisesti.
 Näyttelyyn on vapaa pääsy.

NÄYTTELYTILAT
UUSIKAUPUNKI, KULTTUURIKESKUS CRUSELLI (LILJELUND-HALLI)
Kullervontie 11A, 23500 Uusikaupunki
Kulttuurikeskus Crusellin alakerrassa sijaitseva
Liljelund-halli on tilava ja monipuolinen näyttelytila.
Valaisimet on uusittu vuonna 2020.
Ripustustilaa on noin 55m, jonka lisäksi käytettävissä on
siirreltäviä irtoseiniä. Korkeus 2,2m – 3m. Pinta-ala
325m².
Lisätietoja: Joni Pietiläinen, p. 040 848 6404
joni.pietilainen@uusikaupunki.fi

UUSIKAUPUNKI, KALANNIN KIRJASTO (RAIMON KAMMARI)
Pankkitie 2, 23600 Kalanti
Galleria Raimon kammari löytyy Kalannin kirjastosta,
aivan Kalannin ytimestä ja noin 9 kilometrin päästä
Uudenkaupungin keskustasta. Ripustustilaa seinillä
on 20m ja tilan pinta-ala on 38m².
Näyttelyt ovat auki kirjaston aukioloaikoina.
Lisätietoja:
Salla Mäkinen, p. 050 527 0718
salla.makinen@uusikaupunki.fi

LAITILA, KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA
Keskuskatu 8 a, 23800 Laitila
Näyttelytila koostuu Fredrika-salista ja aulasta,
joiden yhteinen pinta-ala on noin 80m². Seinät
ovat valkoiset, ripustusta varten on kiskovaijerijärjestelmä. Yleisvalaistuksen lisäksi
käytettävissä on kohdevaloja.
Aulan korkeus on 2,6m ja pinta-ala 30 m².
Fredrika-salin korkeus on 2,7m ja pinta-ala 59
m². Tilan pohjapiirroksen, josta selviää tilan
ripustuspinta-ala tarkemmin, saa pyydettäessä.
Lisätietoja: Piia Allén, p. 050 5930 470, piia.allen@laitila.fi

LAITILAN KIRJASTON NÄYTTELYTILA
Kauppakatu 5, 23800 Laitila
Kaupunginkirjasto sijaitsee keskeisellä paikalla
Laitilan keskustassa. Kirjastossa on yhteensä
kolme näyttelyseinää (Monikko-salissa ja
kirjastosalissa), kolme vitriiniä ja kaksi sermiä.
Käytettävissä on näyttelykiskot ja
ripustuskoukut.
Lisätietoja: Piia Allén, p. 050 5930 470
piia.allen@laitila.fi

VEHMAAN KIRJASTON NÄYTTELYTILA
Vinkkiläntie 17, 23200 Vinkkilä
Vehmaan kirjaston näyttelytila on kompakti ja
tyylikäs paikka pienille ja keskikokoisille näyttelyille.
Kirjasto sijaitsee aivan Vehmaan keskustassa.
Näyttelytilassa on kiskot ja ripustuskoukut ja -vaijerit.
Tarvittaessa käytettävissä on viisi veistosjalustaa ja
lasivitriini. Ripustustilaa on yht. 13m, korkeus 3m.
Lisätietoja:
Sirpa Ikala-Suomalainen, p. 050 5706 806
sirpa.ikala-suomalainen@vehmaa.fi

TAIVASSALON KIRJASTON NÄYTTELYTILA
Ihattulantie 8, 23310 Taivassalo
Taivassalon kirjasto on erinomainen tila pienille
taidenäyttelyille. 5,5 metrin pituisella seinällä
on kisko- ja ripustuskoukut sekä noin 25cm syvä
uloke, johon voi sijoittaa esim. kuvia tai
veistoksia. Käytössä on myös kaksi lukittavaa
pystyvitriiniä, joita voi varata yhdessä
näyttelytilan kanssa tai erikseen.
Lisätietoja: Anna Schauman, p. 050 387 3366
anna.schauman@taivassalo.fi
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