
Hakuopas taiteilijoille
Kaarisilta Biennale -kuvataidetapahtuma 
järjestetään kesällä 2021 viidettä 
kertaa. Tällä kertaa tapahtuma on 
teemaltaan ympäristöpainotteinen. 
Kaarisilta Biennale Goes Green -näyttely 
on esillä Erstan kartanon tiloissa ja 
ympäristössä Lahden Villähteellä sekä 
Galleria Art Kaarisillassa Helsingissä 
2.7.-1.8.2021. Näyttelyn ulkona oleva 
osuus on avoinna syyskuun loppuun.



Näyttelyn teema kutsuu taiteilijoita pohtimaan omaa suhdettaan luon-
toon ja ympäristöön, sekä rakennettuun että luonnontilaiseen. Luonto ja 
ympäristö voi toimia teoksen aiheena monin tavoin. 

Teeman voi tulkita monella eri tavalla. Se voi olla värejä, rakenteita, rytmiä, 
eläimiä, kasveja, maisemaa. Teos voi olla myös kannanotto koskien luonnon 
tilaa.  Voit myös osallistua hakuun teoksellasi, jonka teema on joku muu 
itseäsi kiinnostava asia.

Lahden kaupunki on valittu vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkau-
pungiksi. Kaarisilta Biennale on mukana teemavuoden toteutuksessa.

Toivomme, että teema innoittaa vapaaseen ajatteluun ja uusiin näkökulmiin. 
Kaikki teosmuodot ovat tervetulleita. Erityisesti tällä kertaa toivomme ulos 
sijoitettavia teoksia. Kaarisillan puistoalueet ja metsä tarjoavat hyvät mah-
dollisuudet ulkoteoksiin.

Teemana luonto ja ympäristö



Hakuohje
Kaarisilta Biennale -näyttelyyn on avoin haku. Hakuaika näyttelyyn on 22.2. - 26.3.2021. 

Taiteilija tai työryhmä voi osallistua Biennaleen korkeintaan kolmella teoksella tai teoskokonai-
suudella, jotka on toteutettu viimeisen viiden vuoden aikana. Teosten koko ja tekotapa ovat 
vapaat. 

Ilmoittautumislomake liitteineen tulee toimittaa postitse Kaarisiltaan 26.3.2021 mennessä, 
viimeisen hakupäivän postileima riittää. Ilmoittautumislomakkeesta tulee selvitä teosten nimet, 
koko, tekniikka sekä valmistumisvuosi. Ilmoittautumislomakkeen oheen tulee liittää A4-kokoi-
set hyvälaatuiset kuvat näyttelyyn ehdotettavista teoksista. Teoskuvien kääntöpuolelle tulee 
merkitä teoksen numero ilmoittautumislomakkeen numeroinnin mukaan (1-3), sekä tekijä ja 
teoksen nimi. Jos kyseessä on tilateos, installaatio, performanssi yms. voi teoksesta kirjoittaa tai 
piirtää tarkemman kuvailun ja liittää sen ilmoittautumislomakkeen oheen. Video- ja ääniteok-
set sekä performanssit toimitetaan tallenteena tai sähköisenä linkkinä. 

Ilmoittautumislomake löytyy Kaarisillan internetsivuilta: 
www.kaarisilta.fi/kaarisilta-biennale/ 
tai sen voi tilata Kaarisilta ry:stä. Näyttelyn teokset valitsee jury, jonka puheenjohtajana toimii 
valokuvataiteilija Ilkka Halso. Näyttelyn jurytus tehdään 30.4.2021 mennessä.

Jos haluaa, että teoskuvat palautetaan takaisin, tulee lähettää kuvien mukana postimaksulla 
varustettu palautuskuori. Taiteilija huolehtii itse teostensa kuljetuksesta ja mahdollisista vakuu-
tuksista.

Näyttelyyn osallistuneiden taiteilijoiden kesken myönnetään 1-3 kunniamainintaa sekä 
Kaarisilta Biennale -palkinto, joka mahdollistaa taidenäyttelyn pitämisen Galleria Art 
Kaarisillassa Helsingissä.

Hakuaika 22.2. - 26.3.

Voit hakea 
kolmella teoksella.

Muista hyvät teoskuvat.

Lähetä hakemuksesi 
postitse 26.3. mennessä.



Näyttelytilat
Kesän 2021 Kaarisilta Biennale -näyttely on esillä Erstan 
kartanon tiloissa ja  ympäristössä Lahden Villähteellä sekä  
Galleria Art Kaarisillassa Helsingissä.

Galleria Art Kaarisilta sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa 
Sanomatalossa. Galleria on helposti saavutettavissa ja hy-
vien kulkuyhteyksien päässä. Art Kaarisilta tavoittaa paljon 
kävijöitä.

Galleria Art Kaarisillta, Helsinki

Ateljee Ateljee



Galleria Art Kaarisillta, Helsinki

Kaarisillan Taide- ja Toimintakeskuksen alue vanhoine ra-
kennuksineen on kaunis kulttuurihistoriallinen miljöö, joka 
muodostuu puistoalueesta sekä luonnontilaisesta metsästä. 
Haluamme hyödyntää tässä näyttelyssä Kaarisillan 
ulkoalueita ja sijoittaa teoksia ulkotiloihin.

Kaarisilta Biennale 2021 -näyttelytiloina on käytössä karta-
no sekä Ateljee-rakennus. Muista ulkorakennuksista näytte-
lykäytössä on kesällä myös maneesirakennus.

Kartano on perinteinen vanha rakennus, jossa on useita 
pienempiä näyttelyhuoneita. Vanhan rakennuksen tunnel-
ma ja kodinomaisempi näyttelytila tuo taiteen lähemmäksi 
katsojaa.

Ateljee

Kartano

Ateljee-rakennuksessa on näyttelykäytössä kaksi isoa salia. 
Tilojen huonetilat ovat korkeita sekä isot ikkunat tuovat niihin 
paljon luonnonvaloa.

Maneesi on ollut aiemmin ratsastuskäytössä. Rakennus otetaan 
nyt ensimmäistä kertaa näyttelykäyttöön. Maneesi on suuri 
ulkohalli,  joka on katettua ulkotilaa. Tilassa on hämärää ja lattia 
on hiekkaa. 
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Valokuvia ulkoalueista
1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

Ulkoteoksia voi suunnitella kar-
tan alueelle. Näistä valokuvista 
voi nähdä miljöötä tarkemmin. 
Piha-alueilta löytyy paljon erilaisia 
tiloja ja mahdollisuuksia sijoittaa 
teoksia.

Näyttelyalueella on sekä puistomaista rakennettua 
ympäristöä sekä luonnontilaista metsää. 



Lähetä hakemuksesi viimeistään 26.3.2021 postitse osoitteeseen:

Kaarisillan Taide- ja Toimintakeskus

Villähteentie 458, 15540 Villähde

Lisätietoja: 
biennale@kaarisilta.fi
puh. 044-533 6398
www.kaarisilta.fi
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Hakuohje lyhyesti:

Valokuvaa taideteoksesi
tai piirrä teoksestasi suunnitelma.
Tulosta valokuvat.

1. 2.

Tulosta hakulomake ja täytä siihen 
pyydetyt tiedot.
Voit hakea näyttelyyn kolmella teoksella.

Lähetä hakulomake sekä teoskuvat 
postitse Kaarisiltaan.
Kirjoita kirjekuoreen merkintä 
”Biennale 2021”.
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