VALTAKUNNALLINEN AKVARELLITAITEEN NÄYTTELY
Riihimäen Kuvataiteilijat ry:n ylläpitämä galleria Tärinä on toiminut muutaman vuoden ajan Riihimäen
ydinkeskustassa, rautatieaseman viereen rakennetussa Liikerata-keskuksessa. Galleria siirtyy samassa
rakennuksessa isompiin tiloihin (n. 14 x 25 m²) ja yhdistys juhlistaa muuttoa järjestämällä
Valtakunnallisen Akvarellitaiteen näyttelyn.
Näyttely on avoin kaikille suomalaisille kuvataideyhdistysten jäsenille. Näyttelyn juryttää kuvataiteilija
Mika Törönen. Jurytysmaksu on 10 euroa. Näyttelyyn voi asettaa ehdolle max. 5 työtä viimeisen kolmen
vuoden ajalta. Hyvälaatuiset kuvat teoksista teostietoineen ja lyhyt cv toimitetaan osoitteeseen: Riihimäen
Kuvataiteilijat ry c/o Juha Veltti, Heiniläntie 101, 11710 Riihimäki tai sähköisesti:
riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com pe 27.7. mennessä. Sen jälkeen saapuneita kirjeitä ei voida ottaa
mukaan näyttelyyn.
Jurytysmaksu suoritetaan ennen näyttelyyn hakua yhdistyksen tilille: Riihimäen Kuvataiteilijat ry ( IBAN
FI67 2070 3800 0401 85 ). Viite: 3003 sekä viesti-osioon teksti ”Akvarellitaiteen näyttely” sekä osallistujan
nimi, jos maksaja on eri.
Näyttelyyn valitut työt tuodaan galleriaan pe 3.8. klo 16-19. Teosten taakse oma ja työn nimi, sekä
erilliselle paperille oma nimi, teosten nimet, tekniikka ja tekovuosi. Töiden kuuluu olla ripustusvalmiita.
Töiden vakuutuksesta vastaavat taiteilijat itse.
Sunnuntaina 5.8. avajaiset klo 14-16. Näyttely avoinna 6. - 26.8. ti-to 14-17, la-su 12-15.
Teosten poishaku su 26.8. klo 15-17, ma 27.8. klo 16-18.
Galleria Tärinä
Eteläinen Asemakatu 2 a, Liikerata
11130 Riihimäki
http://www.rikuta.fi/galleria.html
--Näyttelyä edeltää Mika Törösen kahden päivän akvarellimaalauskurssi. 28. - 29.7. maalataan sään salliessa
osa ajasta ulkona, tutustutaan akvarellimaalauksen erilaisiin tekniikoihin, välineisiin ja mahdollisuuksiin.
Lisäksi kokeillaan myös akvarellimaalauksen yhdistämistä muihin välineisiin. Opetus koostuu opettajan
demoista/luennoista sekä henkilökohtaisesta opastuksesta. Oppilaat tarvitsevat mukaansa värit, siveltimiä,
paperia, luonnosteluvälineet jne. mitä ovat tottuneet omassa työskentelyssään käyttämään. Näyttelytöistä
tehdään pieni näyttelyosio Galleria Tärinän Akvarellitaiteen näyttelyyn.
Kurssin hinta on 40 €, ei sisällä ruokaa tai majoitusta. Kurssille ilmoittaudutaan viim. 25.7. Katja Luodolle
puhelimitse 0500 819551 tai riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com Jos olet kiinnostunut osallistumaan
kurssille kauempaa, ota yhteyttä, ehkä jotain majoitusta järjestyy.
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