
       TAIDEKUJA: MEDIAKORTTI 

 
Taidekuja sijaitsee Tampere-talon kolmannessa kerroksessa ja on auki kauttaaltaan koko tapahtuman ajan. Kuja 
sulkeutuu kuitenkin 2 tuntia ennen tapahtuman päättymistä. Toivomme että myyjät ovat paikalla lauantaina klo 
10 – 15 ja sunnuntaina klo 11- 16. Tämä ei kuitenkaan estä myyjiä olemasta kujalla vaikka koko yön! 

Traconin taidekujalla on 44 kpl pöytiä. Kujapöydän koko on 50 x 150 x 72 cm (leveys, pituus, korkeus). 

Taidekujalaisille ei ole käytettävissä sähköä tai verkkoa. Pöydälle saa pystyttää telineitä ja kehikoita, kunhan ne 

ovat turvallisia ja pysyvät vain pöydän pinta-alan alueella. 

 

Hinta & liput 
Pöydän hinta on 15€ koko viikonlopulta, eikä hinta sisällä sisäänpääsyä tapahtumaan. Ostathan 
viikonloppurannekkeesi tapahtumaan heti tapahtuman lipunmyynnin auettua, tai pöydän lunastuksen 
yhteydessä. Lippujen hankinta myöhemmässä vaiheessa ei ole enää mahdollista. Pöytä laskutetaan pian 
taidekujapaikan myöntämisen jälkeen. Lasku tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Jos laskua ei ole maksettu, 
pöytä siirtyy varasijalla olevalle. 

 

Hakuohjeet, portfolio & arviointi 
Tracon.fi -sivuille ilmestyy linkki taidekujahaun auettua. Linkistä löytyy lomake, jossa kysytään tarvittavat tiedot. 
Lomakkeeseen sinun tulee liittää portfolio linkkinä. Raati arvioi portfoliot haun päätyttyä. Raati koostuu conitean 
jäsenistä, jotka taidekujavastaava on kerännyt yhteen. Tieto tuloksista tulee viikon sisällä haun päättymisestä 
sähköpostitse.  

Huom! Ensikertalaisten joukosta arvotaan 5 kpl hakijoita, jotka saavat taidekujapaikan. Loput osallistuvat 
normaalisti portfolio raaditukseen. 

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota: 
• Kuvista arvioidaan niiden selkeys ja edustavuus. Portfolio joka koostuu luonnoksista jotka kaipaisivat 

työstämistä, eivät ole yhtä edustava kuin portfolio jossa on selkeästi viimeistelty piirros.  

• Töiden omaperäisyys. Selkeästi muiden töistä tai kuvakaappauksista kopioituja töitä ei hyväksytä mukaan 
taidekujalle. 

• Uutta sisältöä joka vuosi. Hakija, jolla on joka vuosi esittää uusia piirustuksia tai käsityötuotteita on 
paremmassa asemassa kuin hakija, jolla on täysin samat asiat vuodesta toiseen. 

• Laaja valikoima erilaisia osallistujia/tuotteita. Mukaan pyritään saamaan mahdollisimman paljon eri 
fandomeja ja fanikulttuureja edustavia printtejä ja käsitöitä, mutta myös heitä jotka tuottavat originaalia 
taidetta. Jakauma fanituotteiden ja originaalien taiteilijoiden kesken on suunnilleen puolet ja puolet. 
Suurin osa taidekujahakijoista edustaa mangatyyliä, ja näissä myös tietyt fandomit nousevat vahvasti 
esille. Raati ei valitettavasti pysty hyväksymään kaikkia useita kymmeniä suosituimpien sarjojen faneja, 
vaan valitsee heistä edustavimmat ja pyrkii antamaan taidekujalla tilaa muillekin 
fandomeille/tyylisuunnille.  

 

Tulokset & Taidekujakartta 
Tulokset ilmoitetaan viikon sisään sähköpostitse taidekujahaun sulkeuduttua. Taidekujakartta koostetaan kun 
hakuprosessi on käsitelty loppuun. Kartta pyritään julkaisemaan pian tuloksien ilmoittamisen jälkeen. 


