
 

Tiedote 4.3.2016 

Suomen lasimuseo ja Suomen Lasitaiteilijat LASITA ry järjestävät yhteistyönä avoimen jurytetyn 

lasimaalausnäyttelyn Salaisuus 5.8-31.12.2016. 

Näyttely on Suomen lasimuseossa Riihimäellä, näyttelytilana on lasimuseon 3. kerroksessa oleva 

näyttelysali.  Näyttely on avoinna kaikille Suomessa toimiville lasitaiteen tekijöille.  

Näyttelyn teemana on Salaisuus. Teema on vapaasti tulkittavissa ja sitä voi käsitellä monesta eri 

näkökulmasta. 

Näyttelyn yhteydessä lasimaalaus käsitetään yleiskäsitteenä ja sillä tarkoitetaan kaikkia erilaisia 

tasolasitöitä,  jotka on toteutettu eri tavoin käsitellystä kirkkaasta, värillisestä tai maalatusta lasista 

ja jotka on koottu yhtä tai useampaa tekniikkaa käyttäen. Näyttelyyn ei hyväksytä esim. 

lasiveistoksia tai lasivateja. 

Näyttely jurytetään teoskuvien perusteella. Näyttelyyn voi tarjota max 3 teosta tai teosryhmää / 

henkilö.  Teoksen maksimikoko on n. 1m x 1 m/ 1 neliömetri, minimikoko 30 cm x 30 cm. 

Teosryhmä max 3 osaa. Teosten tulee olla itse suunniteltuja ja itse toteutettuja. Teosten tulee olla 

valmistettu vuosien 2014-2016 välisenä aikana. 

Näyttelyn juryn muodostavat lasitaiteilija Mary Jane Gregory, intendentti Kaisa Koivisto ja 

lasitaiteilija Lea Swantz. Valintatulos ilmoitetaan Suomen lasimuseon ja Suomen Lasitaiteilijat 

LASITA ry:n verkkosivuilla 15.6.2016. Jury pidättää oikeuden teosten lopulliseen valintaan 

ripustuksen yhteydessä. 

Valitut teokset tulee toimittaa taiteilijan kustannuksella Suomen lasimuseolle 26.-30.7. 2016 

välisenä aikana museon aukioloaikana klo 10-18. Mikäli teokset lähetetään, lähetetään ne perille 

toimitettuna Suomen lasimuseolle, Tehtaankatu 23, 11910 Riihimäki. 

Taiteilija vastaa kuljetus- ja näyttelyvakuutuksista. Teoksista ei makseta kuvastokorvauksia. 

Jurytysmaksu on 40 €, LASITA:n jäseniltä 30 €. 

Jurytysmaksu maksetaan 31.5.2016 mennessä tilille Lasita ry FI44 4924 0010 4964 25. 

Laskun viestiosaan merkitään osallistujan nimi. Jurytysmaksu tulee olla maksettuna määräaikaan 

mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. 

Lähetä teoskuvat valmiista teoksista ja ilmoittautumislomake 31.5.2016 mennessä 

sähköpostiin suomenlasitaiteilijat@gmail.com. Teoskuvat lähetetään jpg-tiedostona, 

resoluutio 300 dpi, max koko 2 Mt. Ilmoittautumislomake myös www.lasita.fi –sivustolta. 

Tiedoston nimeen merkitään ilmoittautumislomakkeessa oleva teoksen numero, teoksen nimi ja 

taiteilijan sukunimi. Kaikkien kuvien pitää olla julkaisukelpoisia ja luvallisia siten, että Suomen 

lasimuseolla ja Suomen Lasitaiteilijat LASITA ry:llä on oikeus käyttää kuvia myös tiedotuksessaan.  

Näyttelyn lehdistötilaisuus ja avajaiset ovat to 4.8.2016. 

 

Lisätietoja suomenlasitaiteilijat@gmail.com  
 

  Suomen Lasitaiteilijat LASITA ry   www.lasita.fi  

 Suomen lasimuseo, Tehtaankatu 23, 11910 Riihimäki www.suomenlasimuseo.fi  

mailto:suomenlasitaiteilijat@gmail.com
http://www.lasita.fi/
mailto:suomenlasitaiteilijat@gmail.com
http://www.lasita.fi/
http://www.suomenlasimuseo.fi/

