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).
Toiveesta esittely julkaistaan myös Nokian Kuvataiteilijat ry:n kotisivuilla, Facebookissa ja
Instagramissa.
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MATTI VUORIAHO
Hei!
Olen radiologi ja neuroradiologi ammatiltani, siis kuvallisella alalla,
vaikkakin lääketieteen puolella. Kuvataiteen osalta olen iloinen
amatööri, ja harrastanut mm. maalausta, koristeveistoa,
mosaiikkeja ym.
Kun kuvaesimerkkejä toivottiin, niin tässä jotain:
Tässä jo edesmennyt koiramme Nöpö. Paitsi itse maalaus, myös
veistetyt kehykset ovat itse tekemäni. Välitilamosaiikin olen tehnyt
huvilamme keittiöön, aihe on paikallinen huvilamme lähialueelta,
eli Marjaluodon majakka. Itse saari näkyy melko täpärästi omalta
huvilarannaltamme.
Modernimpi mosaiikki on huvilamme alakerran kylpyhuoneesta.
Omalla rannallamme pesi sinä vuonna silkkiuikkupari. Nämä
mosaiikit olen tehnyt aivan tavallisista laatoista tai laattamosaiikkipaloista lähtien, eli pääasiassa laattaliikkeiden inventaarioista
ilmaiseksi saadusta materiaalista.
Omakuvassa on itse veistetty peilinkehys ja huvilamme yläkerran
kylpyhuoneen mosaiikki myös mukana. Vaimoni pyysi, että
mosaiikki sopisi sävyltään hänen alennusmyynnistä löytämäänsä
kupariseen kylpyammeeseen ja käsialtaaseen. Puuaines on tässä
ollut Vaasan talomme pihalta kaadetusta vuorijalavasta. Huvilamme
on siis silti Oulun pohjoisosissa Kiviniemen rantatiellä.
Mukaan myös naivistinen huumoripläjäys Lambada. Olen nimittäin
myös amatöörimuusikko.
Olenko optimisti vai pessimisti, onko lasini puolitäysi vai puolityhjä?
Vanhaan aikaan asetelmien piti kuvastaa omistajaansa niin, että
jos viinilasi oli suunnilleen täysi, oli asetelma tarkoitettu nuorelle
ihmiselle. jos lasi oli jo kaatunut, oltiin todella vanhoja. Noihin
aikoihin vuonna 1994 vasemman laidan mukaan elinpäivistäni ei
ollut kulunut aivan puolta, oikean laidan mukaan ehkä jo
enemmän…
Muutin Nokialta jo lähtiessäni opiskelemaan lääketiedettä, mutta
kun rinnakkaisluokalta oli Kirsti Rauhala seuran sihteerinä, niin
hänen rohkaisemana päätin liittyä mukaan, ja jollain retkilläkin
seuran mukana kävin myöhemminkin. Tosin omaa ikäluokkaani ei
taida enää olla jäljellä muita? Mutta mukana pysytellään niin kauan
kuin kelpaan seuraanne.
Terv. Matti Vuorialho

IIRO KILPIKARI
Nordean Taideikkunan hoitaja

Olen maalannut yli 50 vuotta öljy-, akryyli- ja vesiväreillä.
Parikymmentä vuotta olen tehnyt veistoksia enimmäkseen
pronssista. Kävin aikanaan Pirkkalan taidekoulun ja aikuisten
taiteiden perus- ja jatkokurssin. Vesivärimaalausta opiskelin Sinisen
Saimaan Taideinstituutissa.

JUHA ISOMETSÄ
Olen kohta 20 vuotta Nokialla asunut harrastajakuvantekijä.
Päivätyönäni opetan lapsia Koskenmäen koulussa Nokialla ja siinä
ohessa pyöritän myös koulun tiloissa toimivaa galleriatilaa. Opettajan työstä tykkään kovasti ja gallerian hoitamisen kautta olen
saanut tutustua uusiin ja mielenkiintoisiin ihmisiin lähinnä täältä
Pirkanmaalta, mutta kauempaakin on ollut taiteilijoita tuotantoaan
esittelemässä.
Itse teen metalligrafiikkaa. Kipinän tekemiseen sain hyvältä ystävältäni, jonka teosten kautta syntyi halu kokeilla itsekin tuota
mielenkiintoiselta vaikuttanutta tekniikkaa. Muuttaessani Nokialle
hakeuduin kansalaisopiston grafiikan alkeiskurssille ja siellä, Sauli
Iso-Lähteenmäen valvovan silmän alla, otin ensiaskeleeni grafiikan
tekijänä. Ja jäin heti koukkuun. Grafiikassa on niin paljon kaikkia
niksejä ja uuden oppimista, että siihen ei taida ikinä kyllästyä. Nykyisin käyn sunnuntaisin Pirkkalassa Pirkan opiston Sunnuntaiateljeessa tekemässä taidetta. Parasta tässä tekemisessä on tietenkin
se, että koskaan ei tunnu olevan niin taitava ja osaava tekijä, että
voisi sanoa tietävänsä kaiken.
Näyttelyissä olen ollut mukana vuodesta 2003 lähtien ja pitkän
aikaa meillä on ollut kolmen grafiikan tekijän ryhmä (Apropoo),
johon lisäkseni kuuluu Pirkko Koskinen ja Tuija Virta. Näyttelyjä
ryhmällä on aina silloin kun tuntuu, että emme ole pitkään aikaan
esitelleet tuotantoamme.

PIRKKO TEFKE
Olen ollut Nokian Kuvataiteilijoiden jäsen vuodesta 1971 asti ja
edelleen aktiivinen maalari. Enkä malta lopettaa, vaan luonnossa
kulkiessanikin katselen maisemia sillä silmällä, että tuosta saisi
hyvän akvarellin. Kun olen koko ikäni asunut järvien rannalla,
maisematkin ovat niiltä lähtöisin.
Olen myös osallistunut kansainvälisiin näyttelyihin ja seuraava on
Italiassa, Monzassa syyskuussa. Lisäksi olen Suomen Akvarellitaiteen
yhdistyksen jäsenä osllistunut lukuisiin kansallisiin
näyttelyihin Suomessa.
Tässä uusimmat työt.

LEENA JORO
Olen Leena Joro, ja pitkään jo kuulunut Nokian kuvataiteilijoihin.
Tosin asun Tampereella, mutta täällä länsipuolella, eli melkein
Nokian kainalossa. Nokia on minulle monista yhteyksistä tuttu ja
mieluisa paikka.
Kuvia olen tehnyt kauan, ehkäpä aina. Maalannut, piirtänyt ja
opiskellut kuvataiteita. Viimeksi Lapin yliopistossa kuvataiteen
perus-ja aineopinnot.
Olen ennen kaikkea maalari. Ja värit ovat minulle tärkeitä.
Oikeastaan kaikki värit ja maalit vahaliiduista ja värikynistä
vesi- ja öljyväreihin miellyttävät minua.
Minulle maalauksieni lähtökohta on aina todellisuudessa, mutta
kuvan teon edetessä mukaan työhöni tulee paljon uusia
elementtejä, ehkä jostakin muistini sopukoista?

EIJA LAHTI
Hei
Olen Eija Lahti ,ja ehdin asua 20v Pirkanmaalla, josta nyt
muutin Keski-Suomeen Muurameen. Toivon, että koti
Päijänteen rannalla metsässä lisää maalaamisen intoa.
Ainakin luonnon seuraaminen on tullut lähemmäksi.
Aikuisten taiteen perusopinnot suoritin Nokialla aikoinaan.
Olen käynyt joitakin taidekursseja, mutta aika paljon
maalaamiseni perustuu itseoppineisuuteen. Olen maalaillut
aktiivisemmin noin 8 vuotta.
Olen varhaiskasvatuksen opettaja ja sisustussuunnittelija, joka
antaa oman näkökulman maalauksiini. Haluan maalata tiloista
puuttuvia tauluja ja jotka istuvat niihin. Isot maalaukset ja
ihmisten maalaaminen on minulle läheistä. Talon remontin
päästyä pidemmälle, olen ehtinyt jo keväällä uudessa
osoitteessa tarttua siveltimiin.
#eijaart eijansisustuspaja facebookissa

JANNE KUKKONEN
Hei, olen Janne Kukkonen, Ranualta kotoisin ja pienestä pojasta
asti maalannut isän opissa. Isäni kuoli 1986 ollessani 8 vuotias.
Aloin yläkouluiässä taas enempi taiteileen ja tutkin paljon
taidekirjoja.
Kävin Ranuan kristillisen kansanopiston kuvataide linjan 1995 ja
1999 menin Imatran kuvataidekouluun (amk) joka kesti 4 vuotta.
Maalaan paljon näköhavaintoon perustuen ja mielellään myös
muotokuvia ja luonnon yksityiskohtia.
Asun Nokialla ja joskus toivoisin työkseen tehdä taidetta.

KAIJA LEPOLA
Taiteilijana olen nykyisin keskittynyt kevyempään työskentelyyn
kuten akvarelleihin ja postikortteihin. Tein ammatikseni n. 40 vuotta
taidetta etupäässä öljyvärimaalauksia, akvarelleja ja ikoneita.
Nykyään olen eläkkeellä ja katson, ettei minun ole enää vältämätöntä elääkseni maalata entiseen tapaan, täyttääkseni tilaukset. Nyt
voin harrastaa. Joka on myös sitä, etten ole kilpailija nuorille taiteilijoille joilla on elämä edessä. Heille toivon menestystä ja jaksamista.
Olen onnellinen että sain elää niin mielenkiintoista elämää ja
hyvään aikaan kun taidekauppa kukoisti ja ihmiset halusivat luoda
koteihinsa kauneutta joka kestää sukupolvelta toiselle.
Lisää sivuillani http://kaija.lepola.info

