Taidekeskus Ahjo
Kirkkokatu 23
80100 Joensuu

p. 050 5526 701
tkahjo@gmail.com
www.taidekeskusahjo.net

Taidekeskus Ahjo sijaitsee Joensuun ydinkeskustassa Joensuun taidemuseon vastapäätä. Jugendvivahteinen
viihtyisä puutalo on alun perin rakennettu Klassisen Lyseon voimistelusaliksi 1911. Rakennuksessa on
säilytetty sen vanha olemus, kuten esim. puulattiat. Suuret ikkunat antavat kuusi metriä korkeisiin saleihin
kauniin, epäsuoran valon.
Taidekeskus Ahjoa ylläpitää vuonna 1997 perustettu Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistys ry. Ahjossa
järjestetään monipuolista näyttelytoimintaa. Näyttelyaikojen ulkopuolella tiloja voi vuokrata erilaisiin
tilaisuuksiin ja tapahtumiin, kuten konsertteihin, luentoihin, teatteri- ja tanssiesityksiin. Pyrimme
esittelemään sekä kansallista että kansainvälistä taidetta. Näyttelyihin on aina vapaa pääsy.
Taidekeskus Ahjo on ollut pääasiallisessa näyttelykäytössä vuodesta 1998 lähtien. Tilat soveltuvat kaikelle
taiteelle. Ahjossa on vuokrattavana neljä erikokoista näyttelysalia: Sysi (164 m²), Koksi (56 m²), Hiili (20 m²)
ja Kytö tila (22,5 m²). Seinät ovat valkealla lasikuitutapetilla päällystettyä kipsi-levyä. Teokset kiinnitetään
seinään esim. nauloilla tai siimalla. Kytön huonekorkeus on 2,8 m, muiden tilojen 6 m. Saleissa on
yleisvalaistus ja kohdistettavat spottivalot. Ikkunat voidaan pimentää tarvittaessa sälekaihtimilla ja
rullaverhoilla. Ahjosta löytyy ripustusvälineitä, sermejä ja veistopylväitä sekä videoteosten esittämiseen
soveltuvaa laitteistoa.
NÄYTTELYHAKU
HAKUOHJEET

Taidekeskus Ahjon näyttelyhaku vuodelle 2019, Hakuaika päättyy 15.9.2018 (postileiman
päiväys riittää). Myös sähköinen haku on mahdollista.
Näyttelyihin haetaan hakulomakkeella, jonka voi tulostaa Taidekeskus Ahjon nettisivuilta
(pääsivulta) www.taidekeskusahjo.net


5-10 hyvälaatuista kuvaa viimeaikaisesta tuotannosta



Näyttelysuunnitelma (sisältää teosluettelon, teosten koko, tekotapa ja
valmistusvuosi)



Toivomus haettavasta tilasta ja näyttelyn ajankohdasta



Ansioluettelo

Hakemusten toimitusosoite:
Taidekeskus Ahjo
Kirkkokatu 23
80100 Joensuu
TAI

tkahjo@gmail.com

NÄYTTELYTILAT
Näyttelytiloja on neljä ja niitä voi vuokrata yksittäin tai yhdistellen tiloja.
Lisätietoja (mm pohjapiirrokset tiloista) löytyy Taidekeskus Ahjon nettisivuilta.
www.taidekeskusahjo.net
Sali
Sysi-sali
Koksi-sali
Kytö-tila
Hiili-tila

Koko
163 m²
56 m²
22,5 m²
20 m²

Hinta
1 200 €
600 €
260 €
150 €

Jäsenhinta
1 150 €
555 €
240 €
125 €

Näyttelyaika 3 viikkoa, Ahjon henkilökunta valvoo näyttelyt, avustaa näyttelyn ripustamisessa,
purkamisessa ja avajaisten järjestämisessä sekä tiedottaa näyttelystä.
Avajaiskutsut ja muut näyttelytiedotteet tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Näyttelyjulisteita 15 kpl
(näytteilleasettaja vastaa julisteiden suunnittelusta ja painatuksesta). Taidekeskus Ahjon henkilökunta
vastaa julisteiden jakelusta.
Taidekeskus Ahjo ei peri myyntiprovisiota.
Taidekeskus Ahjo avoinna:
ti - pe 12–17
la - su 12–15
ma suljettu
Lisätietoja voi kysellä p. 050 5526 701 ja tkahjo@gmail.com, www.taidekeskusahjo.net

