Lahden matkakeskuksen alueen seinämaalauksen portfoliohaku
Lahti kutsuu sinua! Tervetuloa tekemään keskeiselle paikalle seinämaalaus!
Lahden matkakeskuksen asematunneleihin, portaikkoihin ja kevyen liikenteen väylien varrelle
haetaan laaja-alaista seinämaalausta kestävän kehityksen teemoin. Teoksessa toivotaan olevan
myös opastavia elementtejä, jotka taiteilija suunnittelee yhdessä matkakeskuksen toimijoiden
kanssa. Itse maalaustyö tapahtuu Inspis Lahti ry:n kanssa. Teos valmistuu osittain kesällä 2021 ja
tulee olemaan yksi näkyvimmistä Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 taidehankkeista.
Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta.
1. PORTFOLIOHAKU
Portfoliohaku on käynnissä Suomessa työskenteleville ammattitaiteilijoille ja taiteellisille työryhmille
8.−28.2.2021. Portfoliot lähetetään sähköisesti viimeistään sunnuntaihin 28.2.2021 klo 23.59
mennessä osoitteeseen anu.miettinen@lahti.fi. Vain sähköisesti määräajassa lähetetyt, edellä
mainittuun osoitteeseen toimitetut portfoliot huomioidaan.
2. HAASTATTELUT
Määräaikaansa mennessä portfolionsa lähettäneistä valitaan 3 taiteilijaa/taiteellista työryhmää,
jotka taidevalintaryhmä haastattelee maaliskuun alussa ja joista yksi valitaan luonnosvaiheeseen.
Valinnasta ilmoitetaan heti ja hetimiten järjestetään taiteilijan/taiteellisen työryhmän kanssa
tapaaminen Lahden matkakeskuksessa tai koronatilanteen estäessä, virtuaalinen esittely. Valinnan
jälkeen tehdään teoksen luonnossopimus. Mikäli teos etenee toteutussuunnitteluvaiheeseen,
neuvotellaan tarkemmin taiteilijapalkkiosta ja teoksen toteutuskuluista sopimuksenteon yhteydessä.

3. LUONNOSVAIHE
Taiteilija/taiteellinen työryhmä tekee luonnoksen Lahden matkakeskuksen seinämaalauksista
kokonaissuunnitelmaluonnoksen 5.4.2021 mennessä. Luonnosvaiheen aikana taiteilijalla tai
taiteellisella työryhmällä keskustelee teosideastaan hankkeen ohjausryhmän kanssa.
Keskustelutilaisuuksissa keskitytään teosidean toimivuuteen tilassa, kokonaissuunnitteluun ja
yhteistyöhön.
4. TEOKSEN TOTEUTUS
Luonnoksen jättämisen jälkeen taiteilijan / taiteellisen työryhmän kanssa käydään luonnosta läpi
yksityiskohtaisesti ja taiteilija valmistaa sabluunat. Sovimme myös yhteistyön kulusta ja tarkemmin
aikatauluista. Riippuen sääolosuhteista, teoksen maalauksen voidaan aloittaa 3.5.2021 alkaen.
Taiteilija / taiteellinen työryhmä hoitaa yhdessä kaupungin kanssa sopien materiaalien tilaukset.
Kaupunki hoitaa alueen rajauksen, telineet, varastointipaikat yms. Tekijällä on oltava tarvittavat
vakuutukset ja työturvallisuusasiat kunnossa.
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Kohde
Lahden matkakeskuksen asema-alueen tunneleiden, porrashuoneiden ja Uudenmaankadun
katuosuuksien seiniin etsitään laaja-alaista seinämaalauskokonaissuunnitelmaa, joka tekisi alueesta
kokonaisuuden, jossa on helppo kulkea ja suunnistaa, esteettisesti ja turvallisesti. Matkakeskuksen
tilat ovat kahdella puolen Uudenmaankatua ja tiloissa on erilaisia elementtejä: muun muassa
näyttöjä, turvakameroita, roskiksia, lipunmyyntiautomaatteja, kaiteita, erilaisia seinäelementtejä ja
lisäksi taidetta. Porrashuoneita ja tunneleita on useita ja kevyen liikenteen väylät ovat keskeinen osa
kokonaisuutta.
Kesällä 2021 toteutetaan osa matkakeskuksen puolella olevasta seinäpinta-alasta ja seuraavina
vuosina teosta jatketaan Uudenmaankadun toiselle puolelle. Avoimen haun kautta etsitään teosta,
joka sopii temaattisesti Ympäristöpääkaupunki- ja kestävän kehityksen ajatukseen.
Tavoitteena on, että asematunnelin seutu muuttuu miellyttäväksi ympäristöksi taiteen avulla, ja
ympäristön viihtyisyys kannustaa käyttämään enemmän sekä julkisia että kevyen liikenteen
kulkuvälineitä.
Seinämaalauksen suunnittelusta ja toteutuksesta (katsothan myös kuvaliitteen!):
-

-

-

Alueelle luodaan kokonaisteossuunnitelma, josta osa toteutetaan 2021 ja myöhemmin
tulevana/tulevina vuosina loppuosa
Seinämaalaus toteutetaan sabluunatekniikalla, joka mahdollistaa toistettavuuden ja siten
myös ei-taiteilijan osallistumisen maalaamiseen. Näin osalliset saavat myös oppia
muraalihankkeesta. Taiteilija suunnittelee, toteuttaa ja ohjaa.
Maalaus suunnitellaan siten, että alusmaalaus on myös osa muraalia, eli erikseen ei
alusmaalata/pohjasävytetä vaan alusmaalaus on osa teoksen värisuunnitelmaa. Tavoitteena
on käyttää ekologisia maaleja.
Maalauksessa on opastavia elementtejä, jotka suunnitellaan yhteistyössä Väyläviraston
kanssa.
Alueella on useita eri kohteita, joihin ei voi maalata, sekä opasteita ja tekniikkaa, jotka on
huomioitava suunnittelussa.

Aikataulu
-

Avoin portfoliohaku
Haastattelut
Ilmoitus valinnasta
Tapaaminen Lahdessa
(Etä)kokous
Luonnos valmis
Teoksen toteuttaminen

8.2.-28.2.2021
4.3.2021
5.3.2021 mennessä
8.3.2021 (tai virtuaalitapaaminen)
mahdollisimman pian
5.4.2021
mahdollisesti 3.5.2021 alkaen (säävaraus)

Heti valinnan varmistuttua järjestetään paikan päällä katselmus (tai virtuaalisesti) ja lisäksi
(etä)kokouksessa on mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella paikan erityisluonteesta ja
mahdollisista kysymyksistä.
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Valinta
Valinnan luonnosvaiheeseen tekee taidevalintaryhmä, johon kuuluvat edustajia Lahden
kaupunkiympäristöstä, Väylävirastosta, VR:stä, Lahden taidemuseosta, Taiteen
edistämiskeskuksesta, Inspis Lahti ry:stä ja Lahden taiteilijaseura Kauno ry:stä. Hankkeen
projektipäällikkönä toimii Lahden taidekoordinaattori Anu Miettinen.

Valintakriteerit
Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat tai taiteelliset
työryhmät, joilla on kykyä suunnitella ja toteuttaa teos itsenäisesti, yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa.
Teos toteutetaan sabluunatekniikalla, joka mahdollistaa toteutuksen yhteistyössä Inspis Lahti ry:n
kanssa ja mahdollisesti muiden toimijoiden kanssa. Teoksen toteuttaminen edellyttää taiteellisen
taidon lisäksi hyviä yhteistyötaitoja.
Portfoliosta tulee käydä ilmi, että taiteilijalla on kyky hallita suurta mittakaavaa ja toteuttaa teos
osana rakennettua ympäristöä. Matkakeskus tilana on haastava ja monitahoinen, jossa on muun
muassa opasteita ja näyttöjä.
Nykyisellään matkakeskuksessa on vaikea suunnistaa, joten toivottavaa on, että teoksen osana olisi
opastavia elementtejä. Opastavien elementtien muotoa ei ole ennalta määritelty, mutta ne
suunnitellaan yhteistyössä Väyläviraston kanssa.
Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ja olemme erityisen kiinnostuneita teoksista, jotka
tuovat esille kestävän kehityksen teemoja.
Toivomme, että taiteilija kuuluu ennakkoperintärekisteriin luonnossopimuksen solmimisen hetkellä
ja hänellä on voimassa oleva Y-tunnus. Vaihtoehtoisesti taiteilija voi käyttää ulkoista
laskutuspalvelua laskutuksessa.

Kokonaisbudjetti
Luonnosvaiheeseen valitulle taiteilijalle tai taiteelliselle työryhmälle maksetaan teoksen
luonnospalkkio 3.000 euroa (alv. 0%). Mikäli teos etenee toteutusvaiheeseen, taiteilijapalkkiota
maksetaan 9.000 euroa (alv. 0%), joka sisältää myös matkakulut. Teoksen materiaalikuluista,
teoksen toteutuskuluista ja toteutuksesta sovitaan sopimuksenteon yhteydessä. Kaupungilla on
tekijänoikeuksiin liittyvä oikeus tallentaa teosta tarkoituksenmukaisilla välineillä ja julkaista
dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta.

Ohjeet taiteilijalle
Lähetä meille portfoliosi sähköisesti 28.2.2021 klo 23:59 mennessä osoitteeseen
anu.miettinen@lahti.fi. Vain tähän osoitteeseen sähköisesti ajoissa toimitetut portfoliot
huomioidaan.
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Portfolio sisältää seuraavat tiedot alla olevassa järjestyksessä:
1. etusivun, jossa on taiteilijan yhteistiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero ja
mahdollisesti www-sivujen osoite). Liitä tähän kaikki ryhmän jäsenten yhteistiedot
ja nimeä selkeästi yhteyshenkilö.
2. CV:n, max. 3 sivua / taiteilija / taiteellisen työryhmän jäsen.
3. teoskuvia, jotka mielellään esittelevät aiempia seinämaalausprojekteja max. 5
sivua. Kerrothan myös teoksesta nimen, koon ja missä teos on ollut tai on esillä.
4. ideateksti, millaisen teoksen haluaisi/te toteuttaa Lahden matkakeskukseen max.
500 merkkiä. Voit tähän myös liittää videolinkkejä aiemmista teoksista max. 3 kpl
Huomioithan, ettei portfolioon liitetä luonnosehdotuksia kohteesta!
-

Toimita portfolio sähköpostin liitteenä yhtenä pdf-tiedostona (max. 2MB)
Nimeä tiedosto seuraavasti etunimi_sukunimi_portfolio_matkakeskus. Taiteellinen
työryhmä nimeää tiedoston ryhmän yhteyshenkilön nimellä.
Otsikoi sähköpostiviestisi Matkakeskus Portfoliohaku Etunimi Sukunimi. Taiteellinen
työryhmä nimeää tiedoston ryhmän yhteyshenkilön nimellä.
Mikäli portfolion muoto tai sisältö eivät täytä edellä mainittuja seikkoja, on taidetyöryhmällä
oikeus jättää se käsittelemättä.

Henkilötietosuoja
Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen
tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille
osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään
portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi
siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti. Haun rekisteriseloste löytyy täältä.
Lisätiedot: Lahden taidekoordinaattori Anu Miettinen, 0444826490, anu.miettinen@lahti.fi
Lataa haun tiedot pdf-tiedostona tästä.
Linkki liitteeseen maalauksen paikoista löytyy täältä.
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