Kevätnäyttely 2021
SU 2.5 – SU 16.5.
1. TÖIDEN KERÄYS ma 19. - to 22.4.
- Jokaisessa työssä oltava teostietolappu (toimistosta, luokista). Ilman
lappua tuotuja teoksia ei ripusteta.
- Vähintään 1 työ per nenä, max 3 isoa maalausta. Grafiikkaa voi tuoda niin
paljon kuin haluaa. Työt voivat olla opetuksessa tai omalla ajalla tehtyjä.
- Keräyspaikat: maalaukset: auditorio, veistokset: veistoluokka,
piirustukset, akvarellit, grafiikka ja muut sekalaiset: opehuone.
Sarjakuvalinjalaiset: keskustelkaa Mikon kanssa
- Ei märkiä töitä. Puu puuta vasten. Tuo paperimuotoiset työt ripustuskuntoon
laitettuna paspiksissa/taustapahvissa/muuten valmiiksi ripustettavina.
Kehyksiä ei tarvitse olla. ”Käppyröitä” ei ripusteta. Kääri paperityöt
makulatuuripaperiin tms. koska kanssapiskelijat usein pläräävät
keräyspöydillä olevia töitä likasormin. Jos sinulla on installaatio tms.,
keskustele opettajien kanssa.

2. RIPUSTUS pe 23. - to 29.4.
- Nämä päivät on varattu ripustukseen ja teostietolappujen tekoon.
- Opiskelijat auttavat opettajaa.
- Ripustuspaikat päärakennus, kivikoulu ja kunnan kirjasto

3.AVAJAISET > ei avajaisia, KORONA
4. VALVONTA JA MYYNTI
- Näyttely on avoinna arkisin klo 10-17, la ja pyhäpäivisin 12-16.
- Valvontalistat (päärakennus) tulevat päärakennuksen aulaan
- Jokainen varaa itselleen heti vähintään yhden valvontavuoron (nimi +
puhelinnumero); listat esitäytetty.
- Jokaiselle vuorolle on löydettävä valvoja. Näyttelyä ei voi laittaa kiinni kuin
hätätapauksessa. Jos joudut perumaan vuorosi, hommaa korvaaja.
- Päärakennuksen ovet ovat iltaisin ja viikonloppuisin auki; viimeinen valvoja
sulkee ovet ja ikkunat, sammuttaa valot.
- Valvojan pöydällä on valvontakansio jossa on ohjeet valvomista, myyntiä ja
varauksia varten.

- Jos näyttelyssä oleva työsi varataan, kannattaa ottaa heti yhteyttä ostajaan
ja sopia maksusta ja toimituksesta. Joskus ihmiset muuttavat mieltään
muutaman viikon kuluessa ja on ikävää jos työ on ”turhaan” varattuna
seinällä.
MYYNTITELINEET
- Myyntitelineisiin voi tuoda pieniä (max n. A3) lähinnä paperimuotoisia töitä.
Myyntitelinetyöt myydään suoraan mukaan ostajalle.
- Leikkaa työlle tukeva taustapahvi tai -kartonki. Ympärille kannattaa kääräistä
pala sellofaania jotta työ pysyy siistinä. Sellofaanirulla on grafiikan
yläkerrassa.
- Myös myyntitelinetöihin teostietolappu taakse.
- Myyntitelinetöitä voi tuoda lisää koko näyttelyn ajan mutta eniten kävijöitä on
avajaisissa.

5. PURKU ma - ke 17. - 19.5.
- Opiskelijat auttavat opettajaa. Vie tämän viikon aikana työsi pois.
- Jos olet myynyt työn näyttelystä, huolehdi itse yhteys ostajaan ja sovi
maksu ja toimitus. Koulu ei toimita myytyjä töitä eteenpäin.

