TEOS 2018 – Veistosten ja taidegrafiikan teosvälitys
Kaapelitehdas, Puristamo ja Valssaamo, Helsinki (19.2.–4.3.2018)
Tapahtuma on avoinna yleisölle to 22.2.–su 4.3.2018 (11 päivää)

ILMOITTAUTUMINEN
Odotamme ilmoittautumistanne ensisijaisesti sähköisesti täytettävän lomakkeen kautta
osoitteessa sculptors.fi/taiteilijalle/. Mikäli sähköisen lomakkeen täyttäminen ei ole
mahdollista, voi paperisen lomakkeen täyttää ja toimittaa postitse tai sähköisesti Galleria
Sculptorin osoitteeseen (yhteystiedot sivun alaosassa) perjantaihin 2.2.2018 mennessä.
Teoksiaan tuovalta taiteilijalta veloitamme 20 € osallistumismaksun. Maksu suoritetaan
ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen tilille FI80 8000 1302 0014 18. Teoksia ei oteta
vastaan, jos ilmoittautumismaksua ei ole maksettu tai jos teoksia ei ole ennakkoilmoitettu.
Ilmoittautumiskaavakkeen mukaan on liitettävä ansioluettelo sekä maksutosite, jotka
nimetään taiteilija_cv/taiteilija_ilmoittutumismaksu. Ilmoittautumiskaavake on
allekirjoitettava ja täytettävä huolellisesti. Kaavake on sekä myyntivaltakirja että sitoumus
noudattaa osallistumisohjeita. Ilmoittautumislomakkeeseen merkittyjä teostietoja ei voi
muuttaa jälkikäteen. Tämä on tärkeää, jotta oikeat teokset saavat varmasti oikeat
teostiedot. Mahdollisen taitilijan Alv:n (10%) tulee sisältyä teosten myyntihintoihin.
Välitysprovisio TEOS 2018 –tapahtumassa on porrastettu ja se lasketaan myyntihinnasta:
35 % 0–2499 € hintaisista teoksista, 25 % 2500–4499 € välillä olevista hinnoista ja 20%
4500 € ylittävistä myyntihinnoista. Provisio vähennetään arvonlisäverottomasta hinnasta.
Lisätietoja saa galleriasta (yhteystiedot sivun alaosassa). Muista järjestelyistä on sovittava
erikseen gallerian kanssa.

TEOSTEN JÄTTÖ
Kukin jäsen voi jättää 1–3 teosta. Teosten tulee olla mahdollisimman uutta tuotantoa,
enintään kolme vuotta vanhoja teoksia. Pyrimme edustavaan ja raikkaaseen kattaukseen
suomalaisesta kuvanveistosta ottaen huomioon myyntinäyttelyn tarpeet.
Teokset toimitetaan suoraan Kaapelitehtaalle (Tallberginkatu 1, C-rappu, Puristamo-sali)
maanantaina 19.2.2018 klo 9–15 välisenä aikana. Esille asetetaan vain määräaikana
jätetyt, ennakkoilmoitetut teokset. Teoksia ei voi toimittaa etukäteen.
Kunkin teoksen pakkaukseen on liitettävä sekä taiteilijan että teoksen nimi selkeästi
kirjoitettuna. Muuten emme voi taata oikeita teostietoja oikeisiin teoksiin. Myös mahdolliset
ripustusohjeet tulee liittää teoksen pakettiin, jotta tieto päätyy varmasti ripustajille.
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Mikäli teokset lähetetään postin tai kuljetusliikkeen kautta, tulee kuljetuksen olla perille
toimitettu (merkitse: Perillekanto maanantai 19.2. klo 9–15) ja noudattaa ehdottomasti
ohessa määriteltyjä jättö- ja noutoaikoja!
Lähetykset on toimitettava osoitteeseen:

Suomen Kuvanveistäjäliitto/TEOS 2018
Kaapelitehdas, Puristamo
Tallberginkatu 1 C, 00180 Helsinki

RIPUSTUS
Näyttelytoimikunnan nimeämä henkilö suorittaa ripustuksen.
Teoksiin on suositeltavaa liittää yksiselitteinen ripustusohje ja mahdollisesti tarvittavat
erityiset ripustustarpeet (koukut tms.). Jos teos vaatii jalustan, taiteilijan on
tuotava/lähetettävä se itse. Jalustoihin on liitettävä taiteilijan nimi.
Vaikeasti ripustettavat teokset on taiteilijan ripustettava itse ripustuksesta vastaavan
osoittamaan paikkaan.

PURKU JA PALAUTTAMINEN
Tilaisuus päättyy sunnuntaina 4.3.2018 klo 17. Myymättömien teosten nouto tapahtuu vain
sunnuntaina 4.3.2018 klo 17–19 välisenä aikana. Ilmoittautumiskaavakkeen
allekirjoittaminen sitouttaa noutamaan teokset kyseisenä aikana. Henkilökunta ei osallistu
teosten poisviemiseen.

SOME JA VERKKOMARKKINOINITI
TEOS 2018 –tapahtumalla on sivut Facebookissa ja Instagramissa ja niissä julkaiseminen
aloitetaan heti tammikuussa 2018. Liiton www-sivuille ja someen on ennakkomarkkinointia
varten suositeltavaa toimittaa laadukas kuva ainakin yhdestä tapahtumaan ilmoitetusta
teoksesta ilmoittautumisen yhteydessä. Kuvista on apua myös teosten tunnistamisessa,
mikäli teostiedot puuttuvat/ovat irronnet.
Kuvat tulee nimetä: taiteilija_teos_vuosi_materiaali.
Kuva kannattaa toimittaa pilvipalvelun, esim. WeTransferin tai Dropboxin, kautta
osoitteeseen galleria.sculptor@scultors.fi, jotta sähköposti ei jumiudu. Otamme kuvia
somemarkkinointia varten myös tapahtuman aikana.
Jotta TEOS 2018 saisi mahdollisimman suuren some-näkyvyyden on tärkeää, että
tapahtumaan osallistuvat taiteilijat jakavat Facebook-julkaisuja ja tykkäävät
Instagramissa tehdyistä julkaisuista. Hyvä näkyvyys somessa hyödyttää kaikkia!
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YHTEYDENPITO
Huomaathan olla tavoitettavissa teosvälityksen aikana. Galleriahenkilökunta saattaa
ottaa yhteyttä sinuun teostasi koskevissa asioissa, kuten epäselvyyksissä, myyntiin
liittyvissä yksityiskohdissa, tai teoksen noudossa. Tarkista siis yhteystietosi ja
tavoitettavuutesi ajalle 19.2.-4.3.2018.

VAKUUTTAMINEN
Tilaisuuden järjestäjät eivät vastaa teoksille kuljetuksen, ripustuksen tai näyttelyn aikana
mahdollisesti syntyneistä vahingoista. Taiteilijan tulee halutessaan itse vakuuttaa teokset.

MUU MATERIAALI
Teoksen oheeseen ei valitettavasti voi liittää kirjoja, käyntikortteja tai esitteitä, sillä teokset
ovat tapahtumassa pääosassa. Halutessaan käyntikortteja tai esitteitä voi liittää
muutaman CV:n oheelle kansiotaskuun.

Toivomme jälleen runsasta osanottoa!
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