
Studiogalleria Villa Vinkkeli, Näyttelyhaku 

Gallerian tiedot

Villa Vinkkeli sijaitsee Rovaniemellä, 2,5km keskustasta Ounasmetsässä.  Galleriassa on 160 m² kahdessa 
kerroksessa. Yläkerta on 50 m² ja alakerta 110 m². Galleriassa on 7 näyttelyhuonetta. Se soveltuu 
erinomaisesti myös ryhmien näyttelytilaksi.  Galleriassa on noin 60 metriä ripustettavaa seinätilaa ja 
huonekorkeus vaihtelee 215cm-500 cm. Ripustuskiskot ovat katonrajassa, paitsi studiotilan 5 metrin 
huoneessa kisko on 240 cm korkeudella.  Galleriassa on StatsCliprail-kiskot joissa perlonlankaripustimet. 
Yhden langan painokestävyys on 4 kg. Gallerian seinille ei saa tehdä lisäreikiä eikä kiinnittää mitään suoraan
seiniin. Pohjapiirustukset ovat nähtävillä osoitteessa www.kaisasiren.fi/villavinkkeli

Samassa tilassa toimii Kaisa Sirénin valokuvastudio.

Gallerian hinta

Hinta 790€ / 3 viikkoa sis. alv 0 %

Hinta sisältää:

 Näyttelyn markkinoinnin ja tiedottamisen taiteilijalta saatujen materiaalien pohjalta

 Näyttelyn valokuvaus ja kuvat taiteilijalle

 Sähköisten kutsujen lähetys Villa Vinkkelin kutsulistalle sekä taiteilijan antamalta listalta

 Näyttelyn teokset myyntiin (sama provisio kuin näyttelystä) gallerian nettisivuilla näyttelyn ajan 

sekä 3 kk näyttelyn jälkeen

 Ripustusapu

 Kevyt avajaistarjoilu ja tarjoiluhenkilökunta

 Näyttelyn valvonta aukioloaikoina ti - pe 13–18 ja la - su 12–16. Muina aikoina taiteilija voi itse 

järjestää valvonnan sopimuksen mukaan.

Galleria perii myyntiprovision 25 % teoksen kokonaishinnasta.  Näyttelyn rakennus- ja purkupäivä voi olla 

näyttelyä edeltävä ja jälkimmäinen sunnuntai. Näyttelyaika ti-su.

Hintaan ei kuulu lehdistötiedotteen laadinta, paperiset kutsut ja niiden postitus, näyttelyjulisteet ja niiden 

vienti (lista vientipaikoista saatavilla), kutsujen ja julisteiden laadinta eikä avajaisohjelmaa.  Nämä palvelut 

on saatavilla lisämaksusta.

http://www.kaisasiren.fi/villavinkkeli


Hakuohjeet

Näyttelyaikaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella tai sähköisellä hakemuksella, joka sisältää:

 5-8 hyvälaatuista valokuvaa viimeaikaisesta tuotannosta liitetiedostona
 teostiedot, teosten koko (korkeus/leveys/syvyys), tekotapa ja valmistumisvuosi
 näyttelysuunnitelma
 toivomus näyttelyn ajankohdasta
 ansioluettelo/CV
 omat yhteystiedot; nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti
 mahdolliset nettisivuosoitteet josta lisätöitä nähtävissä 

Jos haluat kirjallisen hakemuksesi palautettavaksi, liitä hakemuksesi mukaan riittävillä postimerkeillä 
varustettu palautuskuori.

Hakemukset ja muut yhteydenotot:

Kaisa Sirén
kuva@kaisasiren.fi
+ 358-40-7769706
Villa Vinkkeli
Vuopajantie 15
96400, Rovaniemi

mailto:kuva@kaisasiren.fi

