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UUDET JÄSENET
Hallitus hyväksyi 1/2017 kokouksessaan yhdistykseen uusiksi jäseniksi:
Juha Isometsän ja Liisi Tammelan
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
JÄSENMAKSU
Jäsenmaksu 20€ maksetaan tilille FI92 1158 3006 1042 12. Eräpäivä 15.05.2017 ja maksaessa
pyydetään käyttämään viitenumeroa 1973. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.
Mikäli jäsenmaksu on jäänyt maksamatta kahdelta edelliseltä vuodelta katsotaan että jäsen haluaa
erota yhdistyksestä. Tiedustelut/tarkistukset sähköpostitse liisa.pennonen@gmail.com
TAIDESUUNNISTUS
Nokian kuvataiteilijoiden vuosinäyttely osallistuu taidesuunnistukseen ja on kohde nro 57. Taidetalo
on avoinna la-su 22.-23.4. klo 11-17. TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
Muut jäsenemme:
Feinik Pia
Huhtinen-Siistonen Tiina
Laurila Laura
Lehtinen Mia
Ruotsalainen Toni-Petri
Taidenavetta
Taideryhmä Tila
Tehdas 108

Kohde nro:
7
18
41
43
77
86
87
90

Toimela Lea
Yli-Härsilä Inka

91
99

VUOSINÄYTTELYN LOPETTAJAISET 28.4.17 ALKAEN klo 17, TERVETULOA!
28.4.2017 klo 17 alkaen teosten haun yhteydessä järjestämme Vuosinäyttelyn lopettajaiset.
Tilaisuudessa voi esittää toivomuksia yhdistyksen tulevasta toiminnasta ja toivomme myös
keskusteluja kuinka voisimme yhdessä jäsenien kanssa kehittää ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa.
Lopettajaisissa on tarjoilua ja ohjelmaa, olette lämpimästi tervetulleita!
SUUNNITTEILLA KESÄINEN TAIDEMATKA 5.8.2017 lauantaina
Suunnittelemme bussimatkaa Serlachius-museoihin Mänttään.
http://www.serlachius.fi/fi/nayttelyt/tulevat-nayttelyt
Mukaan voisi lähteä kaikki halukkaat, riippumatta jäsenyydestä. Informoimme ja olemme yhteistyössä
muiden alan yhdistysten kanssa. Tarkempia tietoja on luvassa seuraavissa jäsentiedotteessa
(lähetetään sähköpostitse), kotisivullamme ja facebook:ssa.
TAIDELAINAAMO
Yhdistyksen hallitus kokouksessaan päätti seuraavaa:
Yhdistyksen jäsenen jolla on teoksia taidelainaamossa tulisi vaihtaa kaikki teoksensa toisiin teoksiin,
jotta saamme lainaamollemme uutta ilmettä ja lainaamo kävijöille uusia teoksia kotiin lainattavaksi /
ostettavaksi.
Pyritään yhdessä teosten vaihtuvuuteen siten että esillä olisi joka kolmas kuukausi vaihtuva kattaus
kaunista ”kotiin vietävää”. Jokainen ”lainaamolainen” voi vaikuttaa omalla aktiivisuudellaan
lainaamon antiin.
Tarkemmat ohjeet lähetetään lähiaikoina sähköpostitse niille yhdistyksen jäsenille, joilla on tällä
hetkellä töitä taidelainaamossa.
Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteys Liisaan liisa.pennonen@gmail.com
FACEBOOK-SIVUT
Yhdistyksen FB-sivujen tarkoituksena on esitellä jäsenistömme toimintaa. Mikäli Sinulla on siis tulossa
näyttely tms. taiteelliseen toimintaasi liittyvää laita siitä tietoa ja kuvamateriaalia FB-sivujen
ylläpitäjälle: Toni-Petri Ruotsalainen: truotsalainen@gmail.com
NORDEAN TAIDEIKKUNA
Meillä Nokian kuvataiteilijoilla on yhteistyökumppanina paikallinen Nordea, jonka ikkunassa on
vaihtuva, Kuukauden Taiteilija -näyttely.
Kutsummekin teidät jokaisen nyt UUDELLEEN esittäytymään kuukaudeksi taideikkunaan
 Nordean ikkunassa on koukut, joihin ripustuslangat voi kiinnittää.







Ripustuksen hoitaa taiteilija.
Veistoksia varten ei ole jalustoja
Tee itsestäsi noin 10 rivin kertomus minkä haluat sinusta julkaistavan Nokian Uutisissa ja
Nokun nettisivuilla kuvasi kanssa, toimita se hyvissä ajoin Iirolle: kilpikari.iiro@kolumbus.fi. Iiro
hoitaa kuvauksen näyttelyn ripustuksen yhteydessä.
Ota yhteyttä Taideikkunaa hoitavaan Iiroon noin viikko ennen vuoroasi sopiaksenne
ripustuksen ajankohdan ja valokuvauksen, Iiro puh 0400 913393
Vapaita kuukausia on jäljellä!

KOTISIVUT www.nokiankuvataiteilijat.net/
Kotisivumme ovat uudistuneet. Materiaalia on vielä niukasti, mutta voitte vaikuttaa asiaan
positiivisesti:
Mikäli Sinulla on siis tulossa näyttely tms. taiteelliseen toimintaasi liittyvää laita siitä tietoa ja
kuvamateriaalia kotisivujemme päivittäjälle osoitteeseen: markku.kujansuu@gmail.com
Lähetäthän ainoastaan hyvälaatuisia kuvia, ja kuvia joissa on teos, ei henkilöitä.
Mikäli Sinulla on omat kotisivut, ilmoita osoite kotisivujen päivittäjälle.
ENNAKKOTIETO
Printti - valtakunnallinen pienoisgrafiikan näyttely 16.11 - 17.12.2017
”Sata aihetta juhlaan”
Nokian kaupunki ja Nokian Kuvataiteilijat ry kutsuvat jälleen suomalaisia kuvataiteilijoita
osallistumaan valtakunnalliseen pienoisgrafiikan näyttelyyn Nokian Taidetaloon.
Näyttely on avoin kaikille suomalaisille kuvataideyhdistysten jäsenille.
Näyttelyn tarkoituksena on tuoda esiin taidegrafiikan menetelmien rikkautta helposti lähestyttävässä
pienessä muodossa. Tarkempia tietoja on luvassa seuraavissa jäsentiedotteessa (lähetetään
sähköpostitse) kotisivullamme ja fb.ssä.

