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Suomen valotaiteen seura FLASH hakee kuraattoria valotaiteen biennaaliin vuonna 2024.

Neljäs valotaiteen FLASH-biennaali järjestetään loka-marraskuussa 2024 Tampereella Finlaysonin
alueella. Etsimme nyt kuraattoria/kuraattoriryhmää ja ideaa vuoden 2024 FLASH4-näyttelylle. Haku
on auki 17.4.2023 klo 23.59 asti.

Kokemus valotaiteesta ja sen kuratoinnista on eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Seura tarjoaa
valitulle kuraattorille/ryhmälle tarvittaessa ohjausta ja mentorointia. Kokemusta tärkeämpää on
näkemys. Kuraattoriksi voi hakea myös työryhmänä.

Näyttelyn teos- ja taiteilijamäärä määräytyy budjetin ja kuratointikonseptin mukaan. Aikaisemmissa
FLASH-biennaaleissa osallistuvien taiteilijoiden määrä on ollut noin kymmenen-viisitoista. Biennaalin
teokset valitaan sekä kutsumenettelyllä että avoimella haulla.

Näyttelyn tiloiksi ovat tarjolla Finlaysonin alueen Vooninki, Terde ja Kutomosalit. Näyttelyn tiloihin
pääsee tutustumaan perjantaina 17.3.2023 vapaasti aikavälillä 14.00-16.00. Tapaamispaikka Väinö
Linnan aukio. Ilmoitathan tulostasi osoitteeseen flash4@valotaiteenseura.fi viimeistään 16.3.2023 niin
tiedämme odottaa sinua.

Kuratointiehdotuksen tulee sisältää, mahdollisimman tiiviisti esitettynä:
• Näyttelykonsepti/-teema/-idea
• Jos mahdollista, esimerkkejä taiteilijoista ja/tai teoksista, jotka sopisivat näyttelyyn.
• Kuraattorin/kuraattoriryhmän esittely sekä kokemus valotaiteesta ja kuratoinnista
• Yhteystiedot
• Ansioluettelo (max 2 sivua)

Huomioi ehdotuksessasi myös:
• Rakennukset ovat vanhoja tiloja, joita ei saa vahingoittaa. Kiinnitysmahdollisuudet tilan seiniin ja
kattoon ovat rajoitetut.
• Seura painottaa työssään ekologisia arvoja, mikä tulisi huomioida myös kuratoinnissa.
• Koko tapahtuman budjetti on arviolta 30 000 €

Kuraattorille maksetaan palkkio, jonka suuruus määräytyy saadun rahoituksen perusteella. Palkkio
varataan yhdelle henkilölle ja mahdollinen ryhmä jakaa sen keskenään. Voit halutessasi laittaa
hakemukseen minimipalkkiotoiveesi.

Aikaisemmat Suomenlinnassa järjestetyt FLASH biennaalit ovat esitelleet laajasti erilaisia valotaiteen
tekijöitä ja teoksia kuvataiteen kontekstissa. Ensimmäisissä biennaaleissa olemme keskittyneet
valotaiteen laajuuteen ja sen tekijöiden taustojen monipuolisuuteen. Niiden teemat ovat keskittyneet
valotaiteen rajapintoihin (2017) sekä valon poliittisuuteen (2019). Biennaalin kolmas editio 2021
pureutui kuoleman teemaan.

Lähetä ehdotuksesi viimeistään maanantaina 17.4.2023 klo 23.59 mennessä, osoitteeseen
flash4@valotaiteenseura.fi, yhtenä pdf-tiedostona. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
Lisätietoja hausta samasta osoitteesta ja www.valotaiteenseura.fi/flash4
Hakemuksen kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Seuran hallitus valitsee kuraattorin toukokuussa. Kaikille hakijoille tiedotetaan valinnasta.
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************** English*************
Finnish Light Art Society FLASH is looking for a curator for the next Light Art Biennale in 2024.

The fourth FLASH Light Art Biennale is planned for October-November 2024 in Tampere at the old
factory area of Finlayson. We are now looking for a curator or curatorial team and an idea for the
upcoming FLASH4 biennale. The call is open until 17.4.2023 11:59 pm.

We value experience in light art and curating but it is not imperative. Finnish Light Art Society FLASH
will provide the curator/curatorial team with guidance and mentorship if needed. A good idea is
valued even more than experience. The spot as a curator can also be applied for as a curatorial team.

The number of works or artists in the biennale exhibition is not limited and can be freely chosen within
the framework of the spatial and budgetary restrictions. Previous biennales have had around 10-15
participating artists. The artworks are chosen through an open call process and through invites.

The available exhibition spaces are Vooninki, Terde and Kutomo halls at Finlayson Area. A showing of
the spaces will be arranged on Friday 17.3.2023 at 14.00-16.00. Meeting spot Väinö Linnan Aukio
square. Please send a note to flash4@valotaiteenseura.fi if you are coming by 16.3.2023 so we know to
expect you.

Please include the following in your plan in as compact form as possible:
- Exhibition concept/theme/idea
- If possible, examples of artists and/or works that could fit in the exhibition
- Introduction of the curator/curatorial group as well as experience in light art and curating
- Contact information
- Resume, max 2 pages/person

Please note the following:
- The buildings are protected and cannot be harmed in any way, eg. drilling holes in the walls is
prohibited.
- The Light Art Society emphasises ecological values, which should also show in the curating.
- The full budget of the biennale is estimated to 30 000€

The curator/curatorial team will be paid a fee that will be determined based on received funding. The
fee is reserved for one person, and a curatorial team will share this within the group. If you want, you
may include your wish for a minimum fee.

The previous FLASH biennales in Suomenlinna have exhibited broadly different artists and artworks in
the context of visual arts. The first biennale FLASH1 in 2017 concentrated on the borders of light art
and the broad spectrum of artists’ backgrounds. The second biennale FLASH2 in 2019 dealt with
political themes in light art. The third biennale FLASH3 in 2021 dove into the theme of light and death.

Send your application by midnight 17.4.2023 to flash4@valotaiteenseura.fi as one pdf-file.
Applications received after the deadline will not be taken into account. Contact info for additional
information same as above and www.valotaiteenseura.fi/flash4. Applications may be written in
Finnish, Swedish or English.

The Board of The Light Art Society FLASH will make the decision in May 2023. All participants will be
notified.
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