JÄSENESITTELY
Nokian Kuvataiteilijat ry:n 2020 vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus, joka toivoo mahdollisuutta
esittäytyä koko jäsenistölle, tutustua jäseniin ja samalla myös tutustuttaa jäsenet toisiinsa.
Jäsenesittelyn tarkoituksena on vahvistaa verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia.
Jäsenesittely koostuu vapaamuotoisesta tekstiosuudesta ja valitsemistasi valokuvista.
Tekstiosuudessa toivomme sinun esittelevän itsesi taiteilijana ja taidesuuntautumisesi.
Toimita jäsenesittelysi ja kuvamateriaali sähköpostitse Facebook-sivujen sekä Instagram-tilin
ylläpitäjälle: Nana Haveri (nanahaveri(at)gmail.com).
Esittelyt julkaistaan tulevissa jäsentiedotteissa saapumisjärjestyksessä aloittaen hallituksen
jäsenistä. Toiveesta esittely julkaistaan myös Nokian Kuvataiteilijat ry:n kotisivuilla, Facebookissa
ja Instagramissa.
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Iloa ja Aurinkoa!
Täältä tullaan jo neljättä vuotta, ensin ensiaputehtävissä, ja tänä vuonna
jäähdyttelen näiden osaavien ja innokkaiden uusien hallituskumppanien kanssa.
Olen kuvataiteen monialaottelija, mikään uusi ei ole kauhistus, vaan haaste joka on
otettava vastaan. Olen opiskellut kuvataidelinjan ja kuvataiteen erikoistumisopinnot
Limingan taidekoulussa. Uteliaisuus ja kiinnostus materiaali- ja tekniikkakokeiluihin
motivoi päivittämään koulutusta lähes 30-vuotta myöhemmin Pirkkalan taidekoulussa
ja jatkamaan Tampereen yliopiston kuvataiteiden perusopintojen parissa.
”Toivon teoksistani välittyvän positiivista asenneta ja hyvää fiilistä”
Käy tutustumassa verkkosivuillani:
http://tuijavirta.com/

MARI SUSO
Moi kaikki! olen NoKu:n uusi varapuheenjohtaja
Mukava päästä mukaan taideyhdistystoimintaan!
Liityin Nokian Kuvataiteilijoihin jo yli vuosi sitten, mutta tunnen
jäseniä vain vähän, joten ajattelin, että voisimme kaikki esittäytyä
toisillemme! Olisi kiva nähdä millaisista rakennuspalikoista NoKu
koostuu. Minä aloitan. Muutin tänne Nokialle Viikiin 4 vuotta sitten,
kun aloitin omakotitalo- ja puutarhaelämän. Olen kolmen lapsen
kotiäiti ja ammatiltani kuvataiteilija(AMK)/Bachelor of Arts.
(Valmistuin Tampereelta TTVO:sta 2002, mutta sinne tie vei
Savonlinnan, Oriveden ja Lahden kautta)
Kun arjessa hetki löytyy taiteelle, maalaan semiabstrakteja maisemamaalauksia henkimaailmaa ja suomalaista mytologiaa öljyväreillä
loihtien. Viime aikoina olen tehnyt myös akryylimaalauksia.
Pidemmän hetken onnistuessa teen grafiikkaa, monotypioita, joissa
käytän hyödykseni luonnonmateriaalia sekä kartonkiin raaputettuja
kuvia. Käy katsomassa nettisivuni!
https://mariranand.wixsite.com/website
muutamia teoksiani:

monotypia 2018

monotypia 2018

ja tässä yksityiskohta
viimeisimmästä
maalauksestani (viime viikolta):

Teide II, oil on canvas, 2018,25x30cm

JONNA VILJANEN
Hei kaikki NoKulaiset!
Tässä esittäytyy uuden hallituksen sihteeri. Nimeni on Jonna Viljanen ja olen nokulaisena uusi
tulokas, sillä liityin porukkaan vuosi sitten.

Nyt tulevien neljän kuukauden aikana osallistun yhteensä seitsemään kuvataidenäyttelyyn.
Siis positiivisesti todella kiireinen kevät on meneillään. Olen opiskellut kuvataidetta Oriveden
opistolla ja nyt kouluttaudun graafiseksi suunnittelijaksi Ikaalisissa. Arkeeni kuuluu omakotitalon remppa Nokialla Koskenmäessä ja puutarhaa hoidamme yhdessä lapsien ja ukkoni
kanssa. Pihamme ylpeyden aiheisiin kuuluu pari sitruspuuta ja viinirypäleet.
Taidetta teen aina kun ehdin. Kellarissa minulla on oma studio, jossa mieluiten maalailen
öljyväreillä ja samalla tanssin musiikin tahtiin. Lisää tekemästäni taiteesta löytyy Intagramista
ja Facebookista nimellä: JV Taide, joten käykää tykkäilemässä.
Toivon jatkossa näkeväni myös kaikkien muiden nokulaisten henkilöesittelyt täällä.

EVELIINA ANIAS-NIVALA
Hei! Olen Eveliina Anias-Nivala ja toimin yhdistyksen uutena
rahastonhoitajana. Olen ollut muutaman vuoden Nokian
Kuvataiteilijoiden jäsenenä ja nyt rohkaistuin lähtemään mukaan
hallitukseen.
Kotoisin olen Pohjanmaalta ja tänne päädyin töiden perässä. Päätyöni on
media-alalla ja vapaa-ajalla olen innokas harrastelijamaalari.
Teen pääsääntöisesti isoja lintumaalauksia, mutta joskus telineelle eksyy
myös abstrakteja. Tykkään myös kokeilla eri tekniikoita ja maalauksien
lisäksi olen tehnyt mm. linopainotöitä.
Nettisivut: www.eveliinart.com ja taidesivut.net/eveliina
IG: eveliina_an_art

NATALIA PEREPELKINA
Terve!
Olen Natalia, Nokian Kuvataiteilijat ry:n uuden
hallituksen jäsen. Vastaan tämän vuoden jäsentiedotteista ja niiden graafisesta toteutuksesta.
Ammatiltani olen jalkinemuotoilija ja opiskelin hetken
Tokiossa. Persoonana olen utelias ja tiedonjanoinen
introvertti. Vapaa-aikanani luen psykologia- ja filosofiakirjallisuutta ja soitan kahdelle seniorikissalleni digitaalipianoa. Pidän myös shakista. Taiteessa arvostan
valmistustekniikan hallintaa ja teoksen sanomaa.
Kiinnostuksen kohteitani ovat rajoja rikkova ja
kokeileva muotoilu, öljyvärimaalaus ja valokuvaus
järjestelmäkameralla. Öljyvärimaalauksissani käytän
värien ohenteena ainoastaan pellavaöljyä, joka antaa
tilaa pysähtyä ja miettimään maalauksen seuraavaa
vaihetta.
Mukavaa kevään alkua!
Ystävällisin terveisin
Natalia Perepelkina

NANA HAVERI
Nana Haveri, yhdistyksen some-vastaava.
Olen asunut Nokialla 20 vuotta. Päätyökseni olen kotiäiti. Parina
päivänä viikossa ohjaan paikallisilla ala-asteilla kuvataidekerhoja
ja kesällä taideleirejä isovanhemmille ja lastenlapsille. Olen käynyt
muutamalla Pirkanopiston kurssilla. Yhdistystoiminnalta odotan
uusia tuttavuuksia, verkostoitumista ja taidekokemuksia.
Kotona maalaan akryyliväreillä omia tunnetilojani.
Muotokuvia piirtelen hiilellä ja maisemia akvarelleilla.
IG: nanahaveri
Nettisivut: https://sites.google.com/site/nanahaveri

ANNE SUOMINEN
Olen Anne Suominen.
Olen aloittanut maalaamisen vuonna 2003. Ylöjärvellä suoritin
kolmevuotisen aikuistaiteen perusopetuksen. Töitäni on ollut esillä
Kulmakivessä, Hinttalassa sekä yhteisnäyttelyissä.
Vuosittain olen osallistunut johonkin maalausryhmään, olen tehnyt
mm. pehmytpohja grafiikkaa.
Ammatiltani olen kampaaja, pyöritän omaa liikettä. Harrastan
myös käsitöitä ja kahden koiran kanssa monen moista.

