KANADAN FIDEM-NÄYTTELYYN TOIVOTAAN MITALEITA

Kuten jo aikaisemmin on kerrottu, FIDEM XXXV -näyttely järjestetään Kanadan Ottawassa 30.5. - 30.6.2018.
Kongressinäyttelyllä on kaksi rinnakkaista teemaa: ’Naiset’ ja ’Naiset luonnontieteessä’. Järjestäjät eivät
kelpuuta mukaan muita mitaleita.
Koska naisteema on ymmärretty laajasti, sanallinen kuvaus mitalista on erittäin tärkeä. Kerro miten mitali
sopii näyttelyn teemaan lomakkeen kohdassa ’Artist Statement’. Tällä kertaa ei siis toivota tavanomaisia
taiteilijatietoja. Ellet kirjoita kuvausta itse englanniksi tai ranskaksi, tekstin voi lähettää myös
suomenkielisenä, ja Kilta hoitaa käännöksen.
Esimerkiksi Naiset luonnontieteessä -teeman mukainen mitali voi kuvata vaikkapa kasvillisuutta, vettä tai
fossiileja. Mitali voi olla yhtä hyvin abstrakti kuin realistinen. Edelleen sen aiheena voi olla mikä tahansa
saavutus tai elämän alue, jos mitali kunnioittaa sen edistämiseksi toimineen naisen muistoa. Koska mitalin
aihe ei sinänsä ole siis rajattu, on tärkeätä avata sanallisesti, miten mitali liittyy naisteemaan. Molempien
rinnakkaisteemojen mitalit esitellään maittain.
Mitalin maksimikoko on 150 x 150 x 150 mm eikä tätä suurempia mitaleita hyväksytä mukaan näyttelyyn.
Olisi hyvä, jos voit liittää lomakkeeseen mitalista tunnistekuvan, johon on tarkoitus merkitä mitalin ylin
kohta, jotta järjestäjät tietävät, miten mitali kuuluu asettaa esille. Se on toki mahdollista esittää myös
piirroksin tai sanallisesti.
Luettelossa julkaistaan kultakin taiteilijalta vain yhden mitalin kuva. Jos samalta tekijältä on mukana
useampi mitali, on merkittävä lomakkeeseen, minkä niistä halutaan julkaistavan. Jokaisesta mitalista on
täytettävä oma lomakkeensa, joka liitetään lähetykseen mitalin mukana. Lomakkeesta on lähetettävä kopio
Fidem-delegaatille Tapio Suomiselle osoitteeseen tapio.suominen@tampere.fi. Delegaatti lähettää
tarkastetut lomakkeet edelleen pilvipalvelun kautta järjestäjille. Liitä sähköpostiin mukaan myös mitalin
kuva, jos sellainen on saatavissa.
Näyttelyn osallistumismaksu on 20 € niille taiteilijoille, jotka eivät ole Fidemin jäseniä. Kilta maksaa tämän
maksun puolestasi. Näyttelykatalogin hinta on 54 €. Delegaatti kerää kirjamaksut ja tilittää ne Kanadaan,
joten kerro sähköpostissasi, haluatko ostaa näyttelykirjan. Fidemin jäsentaiteilijat voivat osallistua
näyttelyyn maksutta, ja heille katalogin hinta on 34 €.

Kongressista ja näyttelystä on saatavissa lisätietoa
www.fidemcanada2018.com
https://www.fidem-medals.org/
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