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VALTAKUNNALLINEN PIENOISGRAFIIKAN NÄYTTELY PRINTTI V
Näyttelyn avajaiset ovat keskiviikkona 15.11. klo 17.30
Avajaisissa julkistetaan näyttelyn palkittu taitelija, jonka teoksessa pieni on erityisen kaunista.
Juhlapuhe
Tarjoilua
TERVETULOA!
Näyttely on avoinna yleisölle 16.11.-10.12.2017

Lisätietoja
Kotisivuilta:
http://www.nokiankuvataiteilijat.net/
Nokian Kuvataiteilijat ry., pj. Tuija Virta p. 040 5920 234

UUDET JÄSENET
Hallitus hyväksyi yhdistykseen uudeksi jäseneksi Sinikka Palosaaren.
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
JÄSENMAKSU
Muistuttaisimme maksamattomista jäsenmaksusta.
Jäsenmaksu 20€ maksetaan tilille FI92 1158 3006 1042 12. Maksaessa käyttäkää viitenumeroa 1973.
TAIDELAINAAMO
Taidelainaamossamme on uusi kattaus ja uusia lainaamolaisia, tervetuloa tutustumaan! Arvioitu
seuraava teosten vaihto tapahtuu joulukuussa 2017. Mikäli haluat silloin mukaan toimintaa ilmoita
osallistumisestasi liisa.pennonen@gmail.com

NOKIAN KUVATAITELIJAT RY TÄYTTÄÄ 60-VUOTTA 2018

Nokian Kuvataitelijoiden nimeä kantava yhdistys aloitti toimintansa 1957. Yhdistys rekisteröitiin
virallisesti 1958, jolloin perustaja jäseniä oli 12 henkeä.
Haluamme juhlia 60-vuotista taivaltamme erityyppisten taidetapahtumien merkeissä.
Pidämme 2018 retrospektiivisen näyttelyn, johon voi tuoda teoksia jurytettäväksi vuosienkin takaa.
Informoimme lisää näyttelystä mm. seuraavassa jäsentiedotteessa.

Suunnitteilla ovat myös taidearpajaiset. Arpajaisten pitämiseksi tarvitsisimme teidän apuanne hyvät
yhdistyksen jäsenet. Toivoisimme teidän lahjoittavan yhdistyksen taidearpajaisiin yhden oman
teoksenne. Asiasta kiinnostuneet, ottakaa yhteys Tuijaan p.040-5920234 tai
tuija.e.virta@gmail.com. Teos voi olla yhtä hyvin maalaus kuin veistos tai kehystetty grafiikanvedos.
Teoksen koolla ei ole merkitystä, kuitenkin niin että teos on ripustettavissa tai sijoitettavissa
normaaliin kotitalouteen.
Arpajaisten tuotolla tuemme muuta juhlavuoden toimintaa, jossa on otettu huomioon erityisesti
lapset ja vanhukset. Informoimme lisää asiasta saatuamme asianmukaisen luvan järjestää arpajaiset
sekä selvitettyämme arpajisten sijoittumista aikataulullisesti.
Suunnitelmissa on myös lyhytaikaista taidepaja toimintaa lapsille ja vanhuksille yhteistyössä Nokian
kaupungin kanssa.
Haluaisitko tehdä ja vedostaa grafiikkaa?
Yhteistyökumppanimme Pirkan opisto ja sen uusien taideopetustilojen myötä (Koskenmäenkatu 6)
Nokian kuvataiteilijoiden omistuksessa oleva metalligrafiikan prässi on opiston käytössä Pirkan
opiston opetustiloissa Nokian koululla. Pirkan opisto tarjoaa Nokian kuvataiteilijoiden jäsenille
mahdollisuuden käyttää prässiä sekä muita grafiikan välineitä, joita tilassa on. Opisto ilmoittaa
lukukausi kerrallaan käytettävissä olevat vapaat ajat, joita Nokian kuvataitelijoiden jäsenet voivat
varata käyttöönsä.
Avaimen luovutuksesta vastaa opistomestarimme Lassi Viita, puh. 040 1334 227 -sähköposti
lassi.viita@nokiankaupunki.fi
Lassi Viidalta saa myös tiedot käytettävissä olevista vapaista ajoista. Vapaita aikoja tulee olemaan
tarjolla erityisesti perjantaisin.
Avaimen luovutuksen yhteydessä grafiikan tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilojen käyttäjille
määriteltyjä yhteisiä sääntöjä.
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.
KOKO SYYSKAUSI ON VAPAANA
 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

KOTISIVUT www.nokiankuvataiteilijat.net
Kotisivujemme päivittäjälle voi lähettää tulevien näyttelyjenne informaation tai julisteen 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.

