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TAIDEKESKUS TAARASTIN NUORTEN KUVATAITEILIJOIDEN KILPAILU
-----------------------------------------------------------------------------------Taidekeskus Taarasti on Lahden Nastolassa sijaitseva kuvataiteeseen, ulkoilma-teatteriin ja
musiikkiin keskittyvä kulttuurikeskus, jota Nastolan Taideyhdistys hallinnoi. Taidehalli
kahvilatiloineen sekä katettu näyttämö sijaitsevat puisto-miljöössä vanhan puukirkon äärellä
kauniissa järvimaisemassa.
Julistamme avoimeksi vuoden 2021
Taarastin nuorten kuvataiteilijoiden kilpailun.
Tavoitteena on tarjota nuorille kuvataiteilijoille näköala- ja kohtaamispaikka sekä rohkaista heitä
etenemään taiteellisella urallaan. Teosten tärkeinä osatekijöinä pidämme – paitsi omintakeisuutta
– yhteisöön, luontoon tai abstraktiin ajatteluun liittyvää ulottuvuutta sekä teoskokonaisuuden
taiteellista kokonaisvaikutelmaa.
Taidekilpailun säännöt ovat seuraavat:
1. Taiteilijan tulee olla Suomessa asuva ja 18-35-vuotias.
2. Kilpailuun hyväksytään taidemaalaukset ja vastaavat (=seinälle ripustettavalle alustalle
asetetut piirrokset, maalaukset tai reliefit), joiden toteutustekniikka on vapaa.
3. Taiteilijalla saa olla kilpailussa enintään neljä teosta. Teoksista tulee toimittaa hyvätasoiset
kuvat (1 kuva/teos) jpg-muodossa osoitteeseen: hlahti48@gmail.com Kuvissa tulee näkyä
koko teos, myös kehys, jos sellainen on. Kuvien tulee olla perillä 15.8.-21 mennessä.
Maksimi postituskoko on noin 4Mt. Jurytusmaksu on 10€/teos ja se tulee maksaa 15.8.-21
mennessä taidekeskus Taarastin tilille: FI80 5610 4140 0200 77 Viite-kohtaan merkintä:
Nuorten Taiteilijoiden kilpailu.
Jokaisen teoksen kohdalla mainitaan seuraavat tiedot:
- tekijän nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- teoksen nimi
- teoksen valmistumisvuosi (kilpailuun kelpuutetaan vain kolmen viimeisen
vuoden aikana valmistuneet työt)
- tekniikka, koko = korkeus x leveys (esim. öljy kankaalle, 70x80cm)
- hinta (jos myynnissä; tietona näyttelyä varten, jos siihen valitaan

4. Taideyhdistyksen valitsema kokenut ammattitaitelija toimii juryttäjänä
ja valitsee marraskuiseen Nuorten Taiteilijoiden näyttelyyn tulevat teokset.
Valituista teoksista kilpailija maksaa ripustusmaksun, joka määräytyy
teoksen koon mukaan seuraavasti:
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- pisin sivu alle 70cm: 5€
- pisin sivu 70-150cm: 10€
- pisin sivu yli 150cm: 15€
(kilpailuteoksen pisimmän sivun koko tulee olla alle 250cm)
Teokset toimitetaan ripustusvalmiina 25.10.-21 mennessä osoitteeseen: Taidekeskus
Taarasti, Taarastintie 6, 15560 Nastola, Lahti.
Teosten ripustuksesta vastaa taidekeskus. Näyttelyn purkupäivä on 30.11.-21.
Nuorten Taiteilijoiden näyttelyä säätelevät Taarastin normaalit
näyttelysäännöt. Mahdollisesta myynnistä Taarasti ottaa 30 %:n esittelypalkkion teoksen
myyntihinnasta.
5. Marraskuun lopulla Nastolan Taideyhdistyksen hallitus nimeää näyttelyn ja
aikaisemman juryttäjän arvion pohjalta taidekilpailun voittajat seuraavasti:
-

1. palkinto: Taarastin v. 2021 Nuori Taiteilija – palkkiona kunniakirja, 500€:n stipendi
sekä maksuton kuukauden kestävä yksityisnäyttely erikseen sovitusti v. 2022 aikana
Taarastin suuressa galleriatilassa

-

2. palkinto: Taarastin v. 2021 Nuori Taidelupaus – palkkiona kunnia-kirja, 200€:n
stipendi sekä maksuton kuukauden kestävä yksityisnäyttely erikseen sovitusti v. 2022
aikana Taarastin pienemmässä galleriatilassa

Palkintonäyttelyjä säätelevät samoin Taarastin yleiset näyttelysäädökset.
Nastola toukokuu 2021
Nastolan Taideyhdistys ry:n hallitus

