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VALOKUVAKESKUS NYKYAJAN NÄYTTELYHAKU VUODELLE 2021 
DEADLINE 31.7.2020 

1. Yhteystiedot

Etu- ja sukunimi: 

Mikäli haet näyttelyä ryhmälle, kerro ryhmän nimi ja/tai kaikki taiteilijat: 

Sähköpostiosoite: 

Puhelinnumero: 

Postiosoite: 

Verkkosivut: 

Lyhyt bio: 

(esimerkkejä: 
Taija Teikäläinen (synt. 19XX) on turkulainen valokuvataiteilija. Hän on pitänyt ensimmäisen 
yksityisnäyttelynsä vuonna 1982, jonka jälkeen osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyihin ja julkaissut kaksi valokuvateosta.  

Ville Valokuvaaja (s. 19XX) asuu ja työskentelee Tampereella. Hän on valmistunut valokuvaajaksi XX oppilaitoksesta viime 
keväänä. Tämä näyttely on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä. ) 
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2. Näyttelyn tiedot 
 

Näyttelyn nimi: 

 

Näyttelysuunnitelma lyhyesti:  
 
 
 
 
 
 

Valokuvateosten määrä ja koot: 
(keskeneräisen projektin tapauksessa täytä soveltuvin osin) 
 

Mahdolliset video- tai audioteokset: 
(tiedot, mahdolliset linkit verkossa oleviin teoksiin) 

Mahdollinen muu näyttelyyn tuleva aineisto: 

Näyttelyn vaatima tekniikka: 

Teosten valmistumisvuosi: 

 

Onko näyttely ollut aiemmin esillä, missä: 
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3. Haettava näyttelytila

 Galleria (katutaso)
 Studio (alakerta)

4. Toivottu näyttelyaika*

 Tammikuu (Huom. haettavissa vain katutason Galleriaan)
 Helmikuu
 Maaliskuu
 Huhtikuu (Huom. haettavissa vain alakerran Studioon)
 Toukokuu
 Kesäkuu
 Heinäkuu
 Elokuu
 Syyskuu
 Lokakuu
 Marraskuu
 Joulukuu

Lisätietoja: 

*Näyttelyn päivämäärät tarkentuvat näyttelysopimuksen kirjoittamisen yhteydessä.
Huom. Ripustusaika on pääsääntöisesti näyttelyaikaa edeltävä torstai klo 10-17 ja perjantai klo 12-16.
Avajaiset ovat perjantaisin klo 17-19. Näyttelyn purku on tehtävä näyttelyajan jälkeisenä tiistaina klo 10-
13
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5. Osallistava oheisohjelmaehdotus 
 
Toivomme ehdotuksia taiteilijalähtöisistä oheisohjelmista. Oheisohjelman tyyliä ei ole rajattu, vaan 
taiteilija voi ehdottaa omalle työskentelylleen tai persoonalleen soveltuvinta ideaa. Kohderyhmänä voi 
olla laaja yleisö tai jokin tietty, rajatumpi joukko (esim. lapset ja nuoret, seniorit, ammattilaiskuvaajat, 
instagrammaajat ja bloggaajat, kameraharrastajat ym.) Ohjelma voi olla esim. työpaja, yleisökuvaus, 
taideretki tai kuvauskävely, debatti tai jokin muu näyttelyyn liittyvä idea. Myös perinteisemmät luennot, 
taiteilijaesittelyt ja työnäytökset ovat tervetulleita. 
Voit ehdottaa ohjelmalle myös ajankohtaa (oheisohjelmia ei järjestetä avajaispäivänä.) 

 
 

 

 

 

 

6.  Lisätietoja 
 

 

 
 
 
Täytetyn hakemuslomakkeen lisäksi lähetä näyttelyhakemus yhtenä PDF-tiedostona (koko max. 4MB), 
jossa näyttelyn nimi, näyttelysuunnitelma, kuvanäytteet ja CV. 
 
Nimeä hakemusdokumentit omalla nimelläsi muotoon: Sukunimi_Etunimi_Näyttelyn nimi  
Tarkista, että kaikissa dokumenteissasi on hakijan yhteystiedot. 
 
 
 

Hakemukset 31.7.2020 mennessä osoitteeseen: 
info.nykyaika(at)gmail.com tai postitse: 

Valokuvakeskus Nykyaika, Kauppakatu 14, 33210 Tampere 
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