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AVOIN HAKU SUOMEN KUVANVEISTÄJÄLIITON JÄSENILLE  

Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen nordiSKulptur-hanke esittelee 
ajankohtaista pohjoismaista nykykuvanveistoa. Hae nyt näyttelyaikaa kolmivuotisen hankkeen 
viimeiseen, suomalais-tanskalaiseen yhteisnäyttelyyn syksyllä 2021! Haku on käynnissä 1.–
22.9.2020.  
 
Suomen Kuvanveistäjäliitto ja Pohjoismainen kulttuuripiste kutsuvat Suomen Kuvanveistäjäliiton 
jäseniä hakemaan yhteisnäyttelyyn tanskalaisen kuvanveistäjän kanssa. Näyttely järjestetään 
Galleria Sculptorissa 29.10–21.11.2021. Kuratoituun yhteisnäyttelyyn valitaan avoimen haun 
perusteella yksi Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsen ja yksi tanskalainen kuvanveistäjä.  
 
Näyttelyn yhteistyökumppanina ja kuraattorina toimii tanskalainen kuraattori ja taiteilija Peter 
Holmgård. Näyttelyn osaksi Galleria Sculptorissa tulee Holmgårdin suunnittelema lisätyn 
todellisuuden teos, joka kytkeytyy esille tuleviin teoksiin. Teos on katsojille koettavissa tilassa VR-
lasein. Näyttelyyn osallistuvien taiteilijoiden tulee täten olla kiinnostuneita näkemään teoksensa 
osana 360-asteen videoinstallaatiota. Tämä teos toteutetaan, jos rahoitus järjestyy ja teos voidaan 
mahdollisten koronarajoitusten puitteissa toteuttaa. 
 
Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen nimeämistä asiantuntijoista koostuva 
jury valitsee taiteilijat avoimen haun perusteella. Vuonna 2020 juryssa ovat Peter Holmgårdin 
lisäksi Pohjoismaisen kulttuuripisteen erityisasiantuntija Annika Bergvik-Forsander ja Suomen 
Kuvanveistäjäliitosta Andy Best ja Simo Ripatti.  
 
Näyttely on järjestyksessään kolmas ja viimeinen kolmivuotisessa nordiSKulptur-hankkeessa. 
Hankkeen aikana vaihtuvien pohjoismaisen yhteistyökumppaneiden kanssa koordinoidaan 
näyttelymahdollisuuksia muihin Pohjoismaihin. Peter Holmgård kuratoi myös vaihtonäyttelyn 
yhteistyömaahan Tanskaan 2021–2022. Vaihtonäyttelystä Tanskaan tullaan tiedottamaan jäsenille 
erikseen. 
 
NordiSKulptur-hankkeen tarkoituksena on lisätä pohjoismaisen nykykuvanveiston tunnettuutta sekä 
vahvistaa pohjoismaisten kuvanveistäjien yhteistyötä sekä lisätä tiedonvaihtoa näyttely- ja 
residenssimahdollisuuksista Pohjoismaissa.  
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HAKUOHJEET 
 
Suomen Kuvanveistäjäliitto ja Pohjoismainen kulttuuripiste tarjoavat: 

- ilmaisen näyttelyajan Galleria Sculptorissa 29.10.–21.11.2021 gallerian aukioloaikojen 
puitteissa 

- 500 euron suuruisen taiteilijapalkkion (sis. alv) 
- ripustus- ja purkuapua  
- viestintä- ja avajaisjärjestelyt 
 

Suomen Kuvanveistäjäliitto ja Pohjoismainen kulttuuripiste eivät tarjoa: 
- materiaalirahaa 
- teosten kuljetusta 
- vakuutusta teosten kuljetusten ajaksi 

 
HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN  
 
Lähetä CV:si sekä portfoliosi yhtenä (1) PDF-tiedostona osoitteeseen: 
elina.hamalainen@sculptors.fi tiistaihin 22.9.2020 mennessä, viimeistään klo 23:59. Nimeä 
sähköposti: ”nordiSKulptur avoin haku 2021” 
 
Jury kuratoi näyttelykokonaisuuden portfolion ja mahdollisesti työhuonevierailun perusteella 
olemassa olevista teoksista. Käytettävissä ei ole materiaalirahaa uusien teosten toteuttamiseen, 
mutta halutessasi voit ehdottaa myös omakustanteisesti toteutettavia uusia teoksia tai 
yhteisteoksia tanskalaisen taiteilijan kanssa. 
 
 
LISÄTIEDOT 
 
Suomen Kuvanveistäjäliitto / Galleria Sculptor 
Elina Hämäläinen, näyttelykoordinaattori 
elina.hamalainen@sculptors.fi, +358 (0)10 248 1580 
 


