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Kutsu Vuoden taiteilija 2013-kilpailuun 
 
Suomiart kutsuu kaikki ruotsinsuomalaiset kuvataiteilijat osallistumaan Vuoden taiteilija 2013 -
kilpailuun.  

 

Lyhyesti  
 Kilpailu on avoinna kaikille ruotsinsuomalaisille kuvataiteilijoille.  
 Osallistu 27.2.2013 mennessä.  
 Lähetä korkealaatuiset kuvat viidestä työstäsi, ansioluettelosi ja kuitti 

osallistumismaksusta joka on 210 kr. Nuorille taiteilijoille, 1978 tai sen jälkeen 
syntyneille, osallistuminen on maksutonta. 

 Vuoden taiteilijan ja Vuoden nuoren taiteilijan 2013 valitsee jury:  

 Bernt Arell, yli-intendentti Ruotsin kansallismuseo 

 Camilla Hjelm, taiteentuntija, Tukholman yliopisto 

 Matti Kallioinen, taiteilija 
 Jury valitsee Vuoden taiteilijan kuvien perusteella. Taiteilija on anonyymi jurylle ja 

yleisölle finaaliin saakka.  
 Vuoden taiteilija, Vuoden nuori taiteilija ja Yleisön suosikki julkaistaan toukokuussa 

2013. 
 Vuoden taiteilija saa Suomiartin Tellervo Tikkasen 5000kr:n stipendin sekä 

näyttelymahdollisuuden Tampereen kaupungin Galleria Emilin studioon marraskuussa 
2013. 

 Vuoden nuori taiteilija saa Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton stipendin sekä 
näyttelymahdollisuuden Ruotsinsuomalaisten arkiston digitaaliseen Galleri Moi!:hin. 

 

Esittely   
Suomiart, Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden yhdistys, järjestää Vuoden taiteilija -kilpailun 
kymmenennen kerran. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin ruotsinsuomalaisia kuvataiteilijoita 
ja kiinnittää huomiota ruotsinsuomalaiseen taiteeseen.  

Yhteistyö  
Suomiartin yhteistyökumppaneita ovat Ruotsin Suomalainen -lehti, Suomen Tukholman 
suurlähetystö, Liekki-lehti, Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto, Ruotsinsuomalaisten arkisto 
Monimedia- ja informaatiokeskus, Tampereen kaupunki, Marimekko ja Virtuelli Design Studio. 
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SÄÄNNÖT  

Osallistuminen  
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Ruotsissa asuvat ruotsinsuomalaiset kuvataiteilijat kaikilla 
kuvataidelajeilla. Kilpailuun osallistuvat työt eivät saa olla viittä vuotta vanhempia. Taiteilijat 
osallistuvat 27.2.2013 mennessä lähettämällä:  
 
1. Korkealaatuiset paperikuvat viidestä (5) taideteoksestaan: 

 Taiteilijan nimi ei saa näkyä kuvissa.  
 Kaikkien kuvien takana tulee ilmetä teoksen nimi, koko ja tekniikka.  
 Kuvien kokovaatimus on A5-A4.  

 
Taiteilija voi lähettää kolmiulotteisista teoksista kuvat molemmilta puolilta samasta teoksesta. 
Videotaiteilijat voivat lähettää teoksensa DVD-levyllä. Osallistumismateriaalia ei palauteta.  
 
2. Taiteilijan ansioluettelon  

 Ansioluettelossa tulee olla taiteilijan nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot  
 Ansioluettelon tulee olla A4-kokoinen  

 
3. Osallistumismaksun suorittamisesta kuitin, kopion tai tulosteen.  

 Osallistumismaksu on 210kr  
 Se maksetaan Suomiartin tilille: Pg 279034-3  

Huolehdi että maksun yhteyteen tulee nimesi. Alle 35-vuotiaiden taiteilijoiden ei tarvitse 
maksaa osallistumismaksua (syntymävuosi 1978 tai sen jälkeen)  
 
4. Kirjekuori merkinnällä ”Vuoden taiteilija 2013” lähetään osoitteeseen:  
Suomiart, Box 12190, 102 25 Stockholm.  
 

Jurytys  
Vuoden taiteilijan valitsee jury:  

 Bernt Arell, yli-intendentti Ruotsin kansallismuseo 

 Camilla Hjelm, taiteentuntija, Tukholman yliopisto 

 Matti Kallioinen, taiteilija 
 
Jury valitsee myös Vuoden nuoren taiteilijan. Yleisö äänestää oman suosikkinsa juryn valitseman 
viiden finalistin joukosta. Juryn päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa.  
 

Finalistit  
Kukin finalisti lähettää Suomiartille kuvan kilpailuun osallistuvasta juryn valitsemasta teoksesta 
viimeistään 30.3.2013 mennessä. Kuvan tulee olla korkealaatuinen, koko 0,5-1,0 megapikseliä. 
Se toimitetaan digitaalisessa muodossa (JPG-kuvana) sähköpostiosoiteeseen info@suomiart.se.  
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Finalistien julkistaminen  
Kaikki finalistit julkistetaan Ruotsin Suomalainen – lehdessä ja Suomiartin kotisivulla.  
 

Yleisöäänestys  
Yleisö äänestää oman suosikkinsa. Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan taidepalkinto, 
Suomiartin grafiikkasalkkuteos, finaalissa toukokuussa 2013. Yleisöäänestyksessä eniten ääniä 
saanut taiteilija saa kunniamaininnan. Jokaisella on yksi ääni käytössään jonka jokainen 
äänestäjä lähettää itse joko omasta sähköpostiosoitteestaan tai lähettämällä äänestyskupongin 
postitse.  
Äänestäjä lähettää seuraavat tiedot:  

 Äänestämänsä yhden taideteoksen nimi ja numero  
 Äänestäjän nimi ja yhteystiedot  
 Äänestäjän allekirjoitus  

 
Allekirjoitettu äänestäjän äänestyskuponki tulee lähettää viimeistään 30.4. 2013 mennessä 
osoitteeseen:  
Suomiart, Box 12190, 102 25 Stockholm. Merkitse kirjekuoreen VT2013  
tai sähköpostitse osoitteeseen: info@suomiart.se. Merkitse otsikkoriville VT2013  
 

Vuoden taiteilijan 2013 julkistaminen  
Vuoden Taitelija 2013 -finaalijuhla ja mingel on Suomen suurlähetystössä Tukholmassa 14. 
toukokuuta 2013. Finaalissa esitellään ja haastatellaan finalistit sekä julkistetaan juryn valitsema 
Vuoden taiteilija, Vuoden nuori taiteilija ja äänestyksen perusteella valittu yleisön suosikki. Jury 
motivoi lyhyesti Vuoden taiteilijan ja Vuoden nuoren taiteilijan valintaansa. Finaalin jälkeen 
Vuoden taiteilija ja finalistit julkaistaan Suomiartin kotisivulla ja yhteistyökumppanien 
julkaisuissa. Suomiart lähettää lehdistötiedotteen ruotsinsuomalaisille medioille.  
 

Vuoden taiteilija palkinto  
Vuoden taiteilija saa Suomiartin Tellervo Tikkasen 5000kr:n stipendin sekä 
näyttelymahdollisuuden Tampereen kaupungin Galleria Emiliin. Näyttely avajaiset ovat osana 
ruotsalaisuuden viikkoa Tampereella. 
 
Finalistitaitelijat, Vuoden taiteilija, Vuoden nuori taiteilija sekä yleisön suosikki tulevat esille, 
saavat mainetta ja kunniaa Vuoden taiteilija –tunnustuksen myötä. He saavat Suomiartin ja 
juryn allekirjoittamat kunniakirjat. Vuoden taiteilija 2013 tulee esille Suomiartin kotisivulla sekä 
Vuoden nuori taiteilija Ruotsinsuomalaisten arkiston Monimedia- ja informaatiokeskuksen 
digitaaligalleriassa. 
 
Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto luovuttaa Vuoden nuorelle taiteilijalle palkinnon.  
 

Muut säännöt  
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Voittajaa ei voi valita uudelleen viiteen vuoteen Vuoden taiteilijaksi.  
Vuoden taiteilija ja -nuori taitelija ovat kutsutaiteilijoina ja heitä haastatellaan kulttuurimessuilla 
Suomen kulttuuri-instituutissa Tukholmassa 9.11.2013. 
 

Yhteystiedot  
Suomiart, Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden yhdistys  
Box 12190, 102 25 Stockholm  
http://www.suomiart.se  
info@suomiart.se 
 


