
Tervetuloa osallistumaan Järvenpään Taideseuran kesänäyttelyyn!

Kesänäyttelyn teema on vapaa. Näyttelyyn voi tarjota kolmea 2018–

2021  valmistunutta teosta. Näyttelyyn ei voi tarjota teoksia, jotka ovat

olleet aiemmin esillä  JTS:n kesä- tai vuosinäyttelyssä .  Kokelasjäsenille

näyttely on pistenäyttely. 

Näyttelyn jyryttä jänä  toimii kuvataiteili ja Anna-Maija Rissanen

Jurytysmaksu maksetaan etukäteen ja on 15  euroa seuran jäseniltä  ja

kokelasjäseniltä  sekä  20  euroa seuraan kuulumattomilta. Maksu

maksetaan ennakkoon JTS:n tili l le  FI09  5092  0940  4122  06

viitenumerolla  1779.  Ota kopio maksetusta jyrytysmaksusta mukaasi.

Tö iden jättö  on sunnuntaina 20 .6 .  kello 16 .00   Järvenpään Taidetalolla.

Poikkeustilanteessa teoksia voi tuoda  18 .–19 .6 .2021  vä l isenä  aikana

Taidetalolle sen  aukioloaikoina (ti-pe klo 14-18 ,  la-su klo 11-15)

Teosten edessä  olevalla irrotettavalla teostietolapulla tulee olla

selvästi merkittynä  tekijän ja teoksen nimi ja muut teostiedot.

Samat tiedot on löydyttävä  myös teoksen takaa. Lisäksi teosten

mukana tulee toimittaa Ilmoittautumislomake, joka sisä ltää  seuraavat

tiedot: Taiteili jan nimi, puhelin, sähköposti, teosten tiedot viereisen

taulukon mukaan.  

Teosten on oltava asianmukaisesti ripustettavissa. Esim.

silmukkaruuvit kehyksissä .  Tö itä  jätettäessä  katsomme yhdessä

ripustussysteemit ja teemme yhdessä  tarvittavat korjaukset.

Teoksia tuotaessa, voit myös  ilmoittautua ripustustalkoisiin  21 .6 .–

22 .6 .2021  sekä  valvontavuoroihin heinäkuussa 13 .7 .–25 .7 .2021 .

Näyttelystä  pois jäänet teokset noudetaan keskiviikkona 23 .6 .  klo

15–18  tai tämän jä lkeen mahdollisimman pian Taidetalon aukioloaikoina.

Näyttelyteokset noudetaan,  kun näyttely päättyy  25 .7 .  tai

viimeistään 31 .7 .  Taidetalolta sen aukioloaikoina. Teoksia ei saa viedä

pois ennen näyttelyn päättymistä  25 .7 .  klo 15 .00 .

Taideseura ei vastaa teoksille mahdollisesti tapahtuvista vahingoissa.

Taiteili ja voi halutessaan ottaa teoksilleen vakuutuksen.

KESÄNÄYTTELY
23 .6 .  -  25 .7 .  2021

JÄR V E N PÄÄN  T A I D E S E U R A  R Y

T A I D E T A L O L L A

” K U U  T A I T E E S T A  K E SÄÄN ”

Taiteilijan nimi:

puhelin, sähköposti:

Teos 1 :

nimi: 

tekniikka :

koko (korkeus, leveys, syvyys): 

valmistumisvuosi:

hinta: 

Teos 2 :

nimi: 

tekniikka :

koko (korkeus, leveys, syvyys): 

valmistumisvuosi: 

hinta: 

Teos 3 :

nimi: 

tekniikka :

koko (korkeus, leveys, syvyys): 

valmistumisvuosi:

hinta: 


