TAIDEKUJA: MEDIAKORTTI
Taidekuja sijaitsee Tampere-talon kolmannessa kerroksessa ja on auki kauttaaltaan koko tapahtuman ajan. Kuja
sulkeutuu kuitenkin 2 tuntia ennen tapahtuman päättymistä. Toivomme että myyjät ovat paikalla lauantaina klo
10 – 17 ja sunnuntaina klo 10 - 16. Tapahtuma on suljettu yön aikana 02:00-07:00. Alueella ei ole vartiointia.
Traconin taidekujalla on 44 kpl pöytiä. Suosittelemme että pöydällä on edustettuna enintään kolme taiteilijaa
viikonlopun aikana. Taidekujalaisille ei ole käytettävissä sähköä tai verkkoa. Pöydälle saa pystyttää telineitä ja
kehikoita, kunhan ne ovat turvallisia ja pysyvät vain pöydän pinta-alan alueella.
Taidekujan myyjien haku alkaa 2.4.2018 ja päättyy 27.4.2018 klo 22:00.

Kujapöytävaihtoehdot – Uutta!

Kujapöydän hinta ei sisällä sisäänpääsyä tapahtumaan. Pöytään kuuluu 1-2 tuolia. Traconin taidekujalle on
mahdollista hakea nyt myös yhdeksi päiväksi. Vuodelle 2018 kokeilussa on noin 10 kpl pöytiä, joissa kujailija on
paikalla lauantaina tai sunnuntaina, riippuen hakijoiden tilanteesta. Tämän lisäksi vuonna 2018 on kokeilussa
rajattu määrä isompia pöytiä ja se näkyy hinnassa.
Kujapöytä 80 viikonloppu - koko 80 cm x 180 cm (syvyys, pituus). Hinta: 25€
Kujapöytä 50 viikonloppu - koko 50 cm x 150 cm (syvyys, pituus). Hinta: 18€
Kujapöytä lauantai - koko 50 cm x 150 cm (syvyys, pituus). Hinta: 10€
Kujapöytä sunnuntai- koko 50 cm x 150 cm (syvyys, pituus). Hinta: 8€

Liput tapahtumaan

Lippu tapahtumaan maksaa 28€/kpl. Voit hankkia lippusi kahdella tapaa:
1) Ilmoitat taidekujahakulomakkeessa kuinka monta ja ketkä (etunimi, sukunimi) taidekujalle osallistuvista
tarvitsevat viikonloppurannekkeen. Rannekkeet laskutetaan taidekujapöydän yhteydessä. Lippujen hankinta
myöhemmässä vaiheessa tätä kautta ei ole enää mahdollista hakulomakkeen lähetyksen jälkeen. Olethan siis
huolellinen täyttäessäsi lomaketta!
Viikonloppurannekkeen hinta tässä on sama kuin verkkokaupassamme, á 28€. Nämä liput nimetään
henkilökohtaisesti ja ovat noudettavissa vain nimetyn henkilön itsensä toimesta. Varaattehan kuvallisen
henkilökortin lipun lunastukseen. Lunastus tapahtuu tapahtumaviikonlopun perjantaina tai lauantaina
erillisten ohjeiden mukaan.
Lippu myönnetään vain taidekujalla myyvälle henkilölle. Avustajat jne. eivät ole oikeutettuja rannekkeen
ostoon tätä kautta. Poikkeuksena liput -sivuilla esitettyjen ehtojen täyttävät avustajat.
Viikonloppurannekkeita voidaan myydä 0-3 kpl kujapöytää kohden. Lippuun ovat oikeutettuja vastuullinen
taiteilija tai taiteilijaryhmä. Lippua ei myönnetä haussa hylätyiksi tulleille.
2) Jos olet ehtinyt hankkia rannekkeesi jo toista kautta, voit ilmoittaa hakulomakkeessa, ettet tarvitse
ranneketta.
Lippujen hankinta myöhemmässä vaiheessa kohdalla 1) mainitulla tavalla ei ole mahdollista, jos hakulomakkeessa
ei ole asiaa ilmennetty tai asiasta erikseen sovittu taidekujavastaavan kanssa.
Pöytä laskutetaan pian taidekujapaikan myöntämisen jälkeen. Lasku tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Jos
laskua ei ole maksettu, pöytä siirtyy varasijalla olevalle ilmoitetusta eräpäivästä viidentenä päivänä.

TAIDEKUJA: MEDIAKORTTI
Hakuohjeet, portfolio & arviointi

Tracon.fi -sivuille ilmestyy linkki taidekujahaun auettua. Linkistä löytyy lomake, jossa kysytään tarvittavat tiedot.
Lomakkeeseen sinun tulee liittää portfolio linkkinä. Raati arvioi portfoliot haun päätyttyä. Raati koostuu conitean
jäsenistä, jotka taidekujavastaava on kerännyt yhteen. Tieto tuloksista tulee viikon sisällä haun päättymisestä
sähköpostitse.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota:
•

Kuvista arvioidaan niiden selkeys ja edustavuus. Portfolioissa kannattaa panostaa selkeästi
viimeisteltyihin piirroksiin. Luonnokset ja selvästi lisää työstämistä kaipaavat piirrokset pärjäävät raadissa
muita heikommin.

•

Töiden omaperäisyys. Selkeästi muiden töistä tai kuvakaappauksista kopioituja töitä ei hyväksytä mukaan
taidekujalle.

•

Uutta sisältöä joka vuosi. Hakija, jolla on joka vuosi esittää uusia piirustuksia tai käsityötuotteita on
paremmassa asemassa kuin hakija, jolla on täysin samat asiat vuodesta toiseen.

•

Laaja valikoima erilaisia osallistujia/tuotteita. Mukaan pyritään saamaan mahdollisimman paljon eri
fandomeja ja fanikulttuureja edustavia printtejä ja käsitöitä, mutta myös heitä jotka tuottavat originaalia
taidetta. Jakauma fanituotteiden ja originaalien taiteilijoiden kesken on suunnilleen puolet ja puolet.
Suurin osa taidekujahakijoista edustaa mangatyyliä, ja näissä myös tietyt fandomit nousevat vahvasti
esille. Raati ei valitettavasti pysty hyväksymään kaikkia useita kymmeniä suosituimpien sarjojen faneja,
vaan valitsee heistä edustavimmat ja pyrkii antamaan taidekujalla tilaa muillekin
fandomeille/tyylisuunnille.

•

Valmiit korunosat, tarrat, muotit yms… Kyse on taidekujasta. Haemme taidekujalle uniikkeja taitajia.
Esittelethän ja myythän siis töitä, joissa näkyy oma kädenjälkesi suunnittelussa, tuottamisessa ja valmiissa
työssä. Toisin sanoen, esim. itse suunnittelemasi ja tuottamasi korunosat, tarrat ja muotit voivat sopia
taidekujalle, kunhan niistä tai niiden valmistusprosessista voi tämän päätellä. Tällaisissa tapauksissa
suosittelemme liittämään portfolioon esim. kuvan tuotteiden valmistamisesta.

Tulokset & taidekujakartta

Tulokset ilmoitetaan viikon sisään sähköpostitse taidekujahaun sulkeuduttua. Tuloksien jälkeen ei ole mahdollista
tehdä muutoksia pöytäjärjestelyihin. Taiteilijoita ei voi siis kutsua pöydälle enää haun päätteeksi. Taidekujakartta
koostetaan kun hakuprosessi on käsitelty loppuun. Kartta pyritään julkaisemaan pian tuloksien ilmoittamisen
jälkeen.

Tapahtumassa on käytössä kujaranneke

Taidekujalaiset saavat kujarannekkeen, joka kertoo että olette lunastaneet paikkanne taidekujalaisina ja
oikeutettuja myymään tuotteitanne. Ranneke on oltava koko viikonlopun ajan ranteessa. Kujarannekkeen saa
taidekujan infopisteeltä, joka sijaitsee kolmannen kerroksen aulassa (lämpiössä) Indie -pöydän yhteydessä.
Haettehan kujarannekkeenne ensitöiksenne saapuessanne tapahtumaan.
Kujarannekkeettomat eivät saa myydä taidekujalle. Sen hakematta jättäminen voi johtaa paikalta poistamiseen.
Rannekkeen saavat ne, jotka ovat hakulomakkeen yhteydessä ilmoitettu kujalaisiksi.
Itsestään kujaranneke ei oikeuta tapahtumasisäänpääsyyn. Sitä käytetään kujalaisten tunnistamiseen.
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K18 -materiaali

K18 -materiaali, kuten väkivaltaa, verenvuodatusta tai alastomuutta sisältävät kuvat, ei saa olla suoraan esillä
taidekujapöydällä. Tällainen materiaali tulee säilyttää esimerkiksi kansiossa. K18 -materiaalin piiriin voidaan
tulkita myös K18 tekoihin kehottavat ilmaisut taiteessa.

