
Mikkelin taidemuseo, Grafia ry ja Kuvittajat ry järjestävät 
Mikkelin 13. kuvitustriennalen. Näyttelyssä tuodaan esiin 1.1.2020 
jälkeen julkaistua kuvitusta mahdollisimman laaja-alaisesti. Osan- 
ottajiksi kutsutaan kuvittajat, graafiset suunnittelijat, sarjakuvan- 
tekijät, muut visuaalisen alan taiteilijat ja suunnittelijat sekä opiskelijat. 
Kilpailutöiden teema, toteutustapa ja -tekniikka ovat vapaita.

palkinnot
Mikkelin 13. kuvitustriennalessa jaetaan seuraavat palkinnot: 
1. palkinto, 3 500 euroa, Grafia ry 
2. palkinto, 2 500 euroa, Kuvittajat ry 
3. palkinto, 2 000 euroa, Mikkelin taidemuseo 
Palkitut teokset jäävät Mikkelin taidemuseon kuvituskokoelmaan.

jury
Työt näyttelyyn valitsee jury, jonka jäseniin kuuluvat kirjasuunnitteli-
ja Piia Aho, kuvittaja Sari Airola, AD Tuomas Jääskeläinen ja kuvittaja 
Anne Vasko. Mikkelin taidemuseon edustajana juryssa toimii museo-
johtaja Matti Karttunen.

OSALL ISTUMISOHJEETOSALL ISTUMISOHJEET
Kuvittaja voi ilmoittaa kuvitustriennaleen enintään neljä työtä, jotka 
on julkaistu 1.1.2020 jälkeen. Kilpailuun ilmoittaudutaan ja osallistu-
mismaksu maksetaan osoitteessa: www.mikkeli.fi/kuvitustriennale 

Ilmoittautuminen on auki 2.–22.1.2023 

Kuvitustriennaleen ilmoitettavat työt lähetetään jurylle siinä muo-
dossa kuin ne on julkaistu: esimerkiksi kirjankuvituksen osalta 
lähetetään koko kirja, johon on merkitty triennaleen tarkoitettujen 
töiden sivunumerot. Digitaalisessa muodossa julkaistusta työstä il-
moitetaan ilmoittautumislomakkeella linkki, mistä aineisto ladataan. 
Juryn arvioitavaksi lähetettyjä fyysisiä töitä ei palauteta. 

Fyysiset työt lähetetään Mikkelin taidemuseoon 2.–22.1.2023 
osoitteella: Maaherrankatu 18–20, 50100 Mikkeli. Viimeisen päivän 
postileima riittää. Lähettäjä vastaa postituskuluista.

Jokaiseen kilpailuun lähetettävään fyysiseen työhön on liitettävä 
ilmoittautumiskortti. Jos työ on kokonaisuudessaan sähköinen, täy-
tetään pelkkä ilmoittautumislomake.

Useamman kuin yhden tekijän toteuttamasta työstä on ilmoitettava 
kaikkien tekijöiden nimet ja yhteystiedot. Ilmoittautumislomake ja 
-kortit on täytettävä huolellisesti, sillä niiden tietoja käytetään näyttely- 
luettelossa. Ilmoittautuja vastaa tietojen oikeellisuudesta.

maksaminen
Osallistumismaksu näyttelyhakuun on 25 € / työ. Neljä työtä saa 
ilmoittaa kolmen hinnalla yhteishintaan 75 €. Hinnat sisältävät ar-
vonlisäveron 24 %.

NÄYTTELYYN VAL ITUT  TYÖTNÄYTTELYYN VAL ITUT  TYÖT
Mikkelin 13. kuvitustriennale on avoinna 10.6.–24.9.2023 Mikkelin 
taidemuseossa, Maaherrankatu 18–20, Kauppakeskus Akseli, 2. krs, 
50100 Mikkeli. 

Näyttelyyn valittujen teosten originaalikappaleet tai kuvatiedostot 
pyydetään lähettämään erillisten ohjeiden mukaan Mikkelin taide-
museoon. Järjestäjät eivät vastaa kuljetuksen aikana tapahtuneista va-
hingoista. Postimaksun Mikkeliin maksaa töiden lähettäjä. Mikkelin 
taidemuseo vakuuttaa teokset näyttelyn ja palautuskuljetuksen ajaksi 
sekä maksaa postimaksun palautuksen osalta.

Näyttelyyn liittyen julkaistaan näyttelyluettelo, johon tulee teoskuva 
kultakin valitulta osallistujalta sekä osallistujien yhteystiedot. 

Näyttelyn järjestäjät varaavat oikeuden käyttää näyttelyyn valittuja 
kuvituksia korvauksetta näyttelyn tiedotus- ja opetustoiminnassa. 
Tekijät vastaavat teosten esittämisluvista näyttelyssä. Tekijänoikeu-
det säilyvät tekijöillä. Muista käyttöoikeuksien lunastuksista sovitaan 
erikseen kirjallisesti.

L ISÄT IEDOTL ISÄT IEDOT
Mikkelin taidemuseo, toimisto p. 040 129 5090  
Amanuenssi Anna-Maria Larikka p. 040 129 4967 
anna-maria.larikka@sivistys.mikkeli.fi 
Museojohtaja Matti Karttunen p. 044 794 2420 
matti.karttunen@sivistys.mikkeli.fi

Grafia ry    Kuvittajat ry 
grafia@grafia.fi  info@kuvittajat.fi
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