Haiharan Taidekeskus
näyttelytilojen hakuohje
Haiharan taidekeskus on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen ylläpitämä näyttely ja
tapahtumapaikka. Haiharassa on kaksi näyttelytilaa: Päärakennus/kartano ja Talli. Tiloja voi hakea
yhtenä kokonaisuutena tai erikseen yksityis- tai ryhmänäyttelyihin. Haiharan puistomaisiin
ulkotiloihin voi myös suunnitella ympäristö- ja tilataideteoksia. Kaikkiin näyttelyihin on vapaa
pääsy.
Haiharan taidekeskuksen näyttelytoiminta koostuu tamperelaisten taiteilijoiden, taiteen
harrastajien ja taideopiskelijoiden sekä kansainvälisistä näyttelyistä. Näyttelytoiminta keskittyy
kesäkauteen. Vapaasti haettavien näyttelyaikojen lisäksi Haiharassa järjestetään vuosittain yksi
teemallinen, valtakunnallinen kutsunäyttely, jonka haku järjestetään alkuvuodesta.
Näyttelyhakemukset
 Näyttelysuunnitelma (max. 2 kpl A4), josta käy ilmi aikatoivomus, tilan käyttö, mahdollinen
näyttelyn teema ja esille tulevat teokset. Jos teokset eivät ole valmiina, myös
työsuunnitelma käy.
 Taiteilijan tai taiteilijaryhmän ansioluettelo(t).
 Portfolio tai korkealaatuisia värikuvia/printtejä max 5 kpl.
 CD tai DVD vain jos kyseessä on mediataideteos.
Hakemuksen liitteet palautetaan pyynnöstä. Näyttelyaikojen pituus voi vaihdella. Hakemuksessa
on hyvä mainita, jos hakijalle käy myös jokin muu näyttelyaika kuin hakemuksessa mainittu.
Hakemusten lähettäminen
Postiosoite:
Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut / näyttelyhakemukset / Haihara
PL 487, 33101 TAMPERE
Käyntiosoite: Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4.

Tekniset tiedot
Päärakennus / kartano
Kaikki päärakennuksen seinät ovat maalattua tapettia. Tiloissa on näyttelykiskot, joihin voi asentaa
puuvilla- ja rautalankaa tai siimaa. Lisäksi seiniin voi naulata (pieniä) nauloja ja kattoon voi ripustaa
koukkuja.
Näyttelyvuokra 220 € / vko, sis. 24 % alv

Talli
Tallin alakerran seinät ovat pääosin rapattua ja maalattua tiiliseinää, jota voi porata ja johon voi
naulata myös isoja nauloja. Osa seinistä on maalattua kovalevyä. Näyttelytiloissa on kiskot, joihin
voi asentaa teräsvaijerit. Kiskoissa voi käyttää myös valkoisia ripustimia, joihin voi asentaa
puuvilla- ja rautalankaa tai siimaa. Kattoon tai tummiin kattopalkkeihin voi ripustaa koukkuja.
Tallin yläkerran seinät ovat maalattua levyä, kiskot ja ripustustekniikka ovat samat kuin
alakerrassa. Lisäksi seiniin voi naulata pieniä nauloja. Tilan pitkissä, viistoissa seinissä
ripustuskorkeus on vain 150 cm. Näyttelytilan ullakkomainen tunnelma soveltuu erityisesti
kolmiulotteisten teosten esittelyyn.
Näyttelyvuokra 220 € / vko, sis. 24 % alv
Yleistä
 Kaikissa sisänäyttelytiloissa on galleriatason valaistus.
 Haiharan taidekeskuksen puistomaisiin ulkotiloihin voi rakentaa myös ympäristö- ja
tilataideteoksia.
 Haiharan taidekeskuksessa ei ole myyntiprovisiota.
 Tallin yläkerrassa on myös lukollinen toimisto/yöpymistila, jossa on tietokone ja
kopiokone/tulostin. Vastapäätä toimistoa sijaitsevat suihkutilat ja WC on alakerrassa.
Ajo-ohjeet
Omalla autolla: Tampereen keskustasta tultaessa ajetaan suoraan Kalevantietä–Messukyläntietä
noin 6 kilometriä, käännytään 9-tien ylikulun jälkeen valoristeyksestä oikealle Juvankadulle ja heti
seuraavasta risteyksestä vasemmalle Kirsikadulle. Noin 500 metrin kuluttua tie kaartuu oikealle ja
muuttuu Haiharankaduksi, jonka oikealla puolella sijaitsee Haiharan kartanoalue.
Bussiyhteys: Keskustasta pääsee Haiharaan bussilla nro 10. Päätepysäkki on kartanoalueen
vieressä. Bussi kulkee noin 30 minuutin välein.
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