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27 вересня 2022 р 

У 2023 році арт-центр Salmela організовує свій шостий конкурс молодих художників. Конкурс 
проводиться кожні три-чотири роки (останній раз у 2020 році) з метою просування фінського 
сучасного мистецтва. Він відкритий для художників і студентів мистецьких закладів, які 
народилися в 1985 році або пізніше і постійно проживають у Фінляндії або мають фінське 
громадянство. У конкурсі 2023 року також можуть брати участь громадяни України, які 
проживають в Україні або переміщені внаслідок війни в Україні. 

Журі обере 10-15 художників серед претендентів на Виставковий клас, чиї роботи будуть 
виставлені в рамках щорічної виставки Art Center Salmela з 10 червня по 13 серпня 2023 
року. Журі також розподілить кожного члена виставкового класу відповідно до своїх робіт у 
виставковому просторі. 

Переможців конкурсу журі обере у липні 2023 року за результатами виставок Ексібішн-класу. 
Переможці будуть запрошені на щорічні виставки Art Center Salmela у 2024-2026 роках, а 
також на програму зимової резиденції. Переможці будуть оголошені в арт-центрі Salmela в 
Мянтихар’ю, Фінляндія, у липні 2023 року. За рішенням журі перше, друге та третє місця, а 
також фаворит публіки отримають загальну суму 13 500 євро. Призовий фонд фінансується 
муніципалітетом Мянтюхар’ю (8 500 євро) та Меморіальним фондом Аніти та Олаві 
Сеппянен (5 000 євро). 

Журі залишає за собою право розподіляти призовий фонд інакше, ніж описано вище, і 
присуджувати інші нагороди та почесні відзнаки, затверджені організатором. Було подано 
заявку на звільнення Фінляндії від сплати податку на прибуток для призових грантів. 

Журі 

Голова, художниця Marika Mäkelä 

Wenzel Hagelstam 

Pauliina Laitinen, доктор філософії  

Tanja Myllyharju, магістр філософії  

Художник Jan Neva 

Виконавчий директор Art Center Salmela Tuomas Hoikkala 

 
Координатор конкурсу, директор фестивалю Art Center Salmela Alvar Huhtanen 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ 

Щоб подати заявку на участь у конкурсі, заповніть та надішліть онлайн-форму заявки на веб-
сторінці www.taidekeskussalmela.fi/kuvataidekilpailu не пізніше вівторка, 28 лютого 2023 р. 
Претендентам знадобиться резюме з освітньою інформацією, список їхніх найважливіших 
виставок, отриманих грантів та, за бажанням, рекомендації, а також фотографії 5-10 робіт 
(до 5 фотографій на роботу). 

Фотографії повинні відображати художні наміри, бачення та технічне навички конкурсанта. 
Запропоновані роботи мають бути доступними для виставки та продажу, перебувати у 
власності художника та бути  виконані протягом трьох останніх років. Разом із фотографіями 



заявникам буде запропоновано надати основну технічну інформацію про зображені роботи 
(назва, рік, розміри, матеріал). 

 
ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Подаючи заявку на участь у конкурсі, митець погоджується дотримуватися його правил і 
стверджує, що всі надіслані роботи є його одноосібним володінням і доступні для продажу та 
експонування на виставці влітку 2023 року. Art Center Salmela укладе окремий договір з 
членами Виставкового класу напередодні виставки. Членам Виставкового класу буде 
дозволено виставляти роботи, відмінні від тих, які були подані разом із заявкою, відповідно 
до вказівок, наданих пізніше. Однак усі роботи, використані в заявці, повинні бути 
представлені на виставці. 

Art Center Salmela надасть виставковий простір безкоштовно та покриє витрати на 
транспортування робіт у Фінляндії. (За особливих обставин Art Center Salmela також може 
повністю або частково покрити міжнародні транспортні витрати.) Організатор також змонтує 
виставку, якщо інше не погоджено з художником (художник може брати участь у монтажі). 
Учасник конкурсу покриває витрати на виготовлення робіт, обрамлення та інші допоміжні 
витрати, а також витрати на особистий проїзд. 

Учасники конкурсу повинні враховувати технічні обмеження простору при плануванні 
виставки (подробиці надаються за запитом у координатора конкурсу). 

Члени виставкового класу повинні надіслати свою фотографію електронною поштою 
координатору конкурсу не пізніше ніж через два тижні після їх відбору. Учасники, які 
отримують нагороди, мають бути присутніми на церемонії нагородження в Мянтихар’ю в 
липні, а також інші члени Виставкового класу мають бути присутніми. (За особливих 
обставин вимога щодо участі може бути скасована для учасників, які проживають за межами 
Фінляндії.) 

Учасники повинні якнайшвидше повідомити Координатора конкурсу про будь-які 
непередбачені обставини, які перешкоджають їх участі у виставці, незалежно від того, чи 
виникають вони до або після вибору виставкового класу. 

Журі може вимагати особистого перегляду надісланих робіт, відвідавши художника або 
домовившись про те, щоб роботи забрали та доставили йому. 

 
АВТОРСЬКІ ПРАВА 

Організатор залишає за собою право створювати документальний фільм, відеопрезентацію, 
фотографії та інші записи робіт, поданих на конкурс і виставлених на конкурс, без 
компенсації художнику, а також використовувати зазначені матеріали в маркетингових, 
комерційних і дослідницьких цілях. Ці комерційні цілі включають, але не обмежуються 
виробництвом друкованої продукції, такої як листівки та плакати з творами. Крім того, 
організатор залишає за собою право записувати та фотографувати церемонію нагородження 
та використовувати матеріали в маркетингових і комерційних цілях. 

 
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Термін подачі заявок до 28 лютого 2023 року 

Відбір журі Виставкового класу -  березень 2023 р 

Інсталяція виставки - квітень 2023р 

Виставка працює з 10 червня по 13 серпня 2023 року 



Церемонія нагородження - липень 2023 р 

Демонтаж виставки, повернення робот художникам у серпні 2023 року (міжнародне 
відправлення може не завершитися до кінця серпня) 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Координатор змагань Alvar Huhtanen 

alvar.huhtanen@taidekeskussalmela.fi / тел. +358 50 328 7020 

www.taidekeskussalmela.fi 

 
Організатор залишає за собою право змінювати ці правила. 


