Nokian Kuvataiteilijat ry Jäsentiedote 4/2021
TAPAHTUMAKALENTERI 2021
ELOKUU
Yhteisnäyttely Hinttalassa 17.8.-29.8.2021
Taidesuunnistus 28.-29.8.2021
Kuukauden taiteilija Nana Haveri
SYYSKUU
Kuukauden taiteilija Janne Kukkonen
LOKAKUU
Kuukauden taiteilija Mika Pöllänen
Jurytetty vuosinäyttely TAJUNNAN VIRTA (työnimellä “värikäs ja vallaton”, nimi
vaihtui), Raami -näyttelytilassa, Kirjasto- ja Kulttuuritalo Virta.
MARRASKUU
Kuukauden taiteilija Petra Hietalahti
“Kaupungin artefaktit” Yhteisnäyttely Orelin kanssa
JOULUKUU
Kuukauden taiteilija Mari Suso
Myyntinäyttely Kirjasto- ja Kulttuuritalo Virran pop up-seinällä

GALLUP-KYSELYN TULOKSET :
Saimme melko pienen otannan, mutta näillä mennään!
Joissain asioissa oli paljon hajontaa, mutta seuraavista asioista voimme vetää
johtopäätöksiä toiminnan tueksi:
● 100% vastanneista toivoo Kirjasto- ja kulttuuritalo Virtaan taidelainaamoa
● Jäsenet ovat melko- tai erittäin tyytyväisiä toimintaan
● Sosiaaliseen mediaan toivotaan taiteilija- ja teosesittelyjä sekä näyttelyiden ja
tapahtumien markkinointia
● Suurin osa vastanneista on kiinnostunut myymään teoksia
nettikaupassamme.
● Seuraavaa toimintaa toivotaan:
1. Jurytetyt näyttelyt
2. Tapahtumat
3. Kaikille avoimet näyttelyt
4. Kurssit
5. Yhteiset retket

“ELON HETKIÄ” -TEEMANÄYTTELY
Hinttalan Kotiseutumuseossa 17.-29.8.2021
Nokianvaltatie 5, 37100 Nokia
!!! HUOM !!! Viime tipan muutos teosten tuontiin!
Saimme kaupungilta viestin, että Hinttalassa on yksityistilaisuus maanantaina 16.8.,
joten teosten tuonti olisi suotavaa vasta klo 16:00 jälkeen!
Olemme varmuuden vuoksi paikalla jo klo 15:00 avaamassa aitat, mikäli tieto ei
kaikkia tavoita, tai tuonti on jo järjestetty niin, ettei sitä voi siirtää.
Parkkipaikka saattaa olla siis täynnä, joten kannattaa varautua pysäköimään
vastapäiselle hiekkakentälle tien toiselle puolelle.

● Avoin Nokian Kuvataiteilijoiden jäsenille
● Yksi teemaan sopiva teos / jäsen. Teemaa voi soveltaa, ei haittaa, vaikka
olisikin vähän kaukaa haettu!
● Osallistuminen maksutonta (jäsenmaksu tulee olla maksettu). Ilmoittautumiset
noku.pj@gmail.com 15.8.2021 asti.
● Museo on avoinna ti-pe klo 10–18 ja la-su klo 10–15.
● Ripustus maanantaina 16.8.2021. Tuo teoksesi Hinttalaan klo 16-17.
Aiemmin tiedoissa oli 15–17. Pahoittelut! Muistetaan koronakohteliaisuus!
● Tarkista, että teoksesi on ripustuskuntoinen! Kirjoita lapulle teoksen taakse
tarvittavat tiedot: Nimesi, yhteystietosi, teoksen nimi, valmistusvuosi, ja
tekniikka.

● Halutessasi voit laittaa myös hinnan. Teoksen myynnistä sopivat taiteilija ja
ostaja keskenään. NoKu ei osallistu prosessiin.
● Purku 29.8. klo 15:00. Tulethan hakemaan teoksesi! Hallituksella ei ole
resursseja niiden varastoimiseen.
● Sähköpostin liitteenä juliste, jota voit jakaa omillesi!
● Sähköpostin liitteenä ilmoittautumislomake - niitä löytyy myös paikan päältä!

TAIDESUUNNISTUS
Osallistumme Taidesuunnistus -tapahtumaan “Elon hetkiä” -näyttelyllämme
Hinttalassa 28 - 29.8.2021 klo 10-15
Tarjoamme jäsenille mahdollisuuden tavata taidesuunnistajia Hinttalan aitoissa ja
esitellä näyttelyn yhteydessä omia teoksiaan.
Voit ottaa omasta tuotannostasi esittelymateriaalia tai muutamia pienikokoisia
teoksia mukaan myyntiin. Ilmoittautuminen sihteerille vastaamalla tähän s-postiin.
● Tapahtuma Facebookissa löytyy osoitteesta:
https://www.facebook.com/events/842975583259185

FACEBOOK RYHMÄ JÄSENILLE
Nokian kuvataiteilijoiden uudessa jäsenryhmässä jaetaan tietoa, innostusta, vinkkejä
ja kuulumisia.
● Toivomme kaikkien fb-tilin omaavien liittyvän tähän suljettuun ryhmään:
https://www.facebook.com/groups/218078716819827/

VUOSINÄYTTELY 2021
Näyttelyn lopulliseksi nimeksi valikoitui TAJUNNAN VIRTA
Voit ehdottaa aihetta hyvin kuvaavaa teoskuvaa (vastaamalla tähän s-postiin)
markkinointikuvaksi, jolla näyttelyä tehdään tunnetuksi Nokian Kaupungin mediassa.
Kuvan tulee olla laadukas ja vaakasuuntainen.
Lähetä kuvaehdotuksesi 16.8. mennessä. NoKun hallituksen raati valitsee
parhaiten tarkoitukseen sopivan kuvan saapuneista ehdotuksista.Kuvan käytöstä ei
makseta, mutta positiivista julkisuutta se tulee saamaan.
Näyttelyn jury on 1.10.2021. Jurynä toimii Kuvataiteilija, Taiteen maisteri Outi Aho
Voit tuoda teoksia kirjastoon torstaina klo 16-20 ja perjantaina 1.10 klo 9-12
Jurytysmaksu on perinteinen 5e/teos. Voit tuoda juryyn max. 5 teosta.

Varaathan tasasumman käteistä mukaan, tai maksa jury etukäteen NoKun tilille,
Viestikenttään VIRTA (jos et maksa omalta tililtäsi, myös taiteilijan nimi)
Näyttelyn jurytykseen osallistumaan ovat oikeutettuja jäsenmaksun 2021 maksaneet
Nokian Kuvataiteilijoiden jäsenet.
Mikäli teoksesi ei tule valituksi näyttelyyn, se tulee noutaa kirjastosta pois
seuraavana päivänä. Tiedotamme teosten pois hakemisesta tuolloin lisää.

“KAUPUNGIN ARTEFAKTIT” -YHTEISNÄYTTELY
Tietoa yhteisprojektista
● Näyttely järjestetään Orjolin kuvataidemuseon ja kulttuurilaitoksen kanssa.
● Suomi-Venäjä-seura otti yhteyttä NoKuun 8.4.2021, ja 5.7. NoKu pääsi
osallistumaan hankeneuvotteluihin, josta prosessi on lähtenyt kehittymään.
● NoKun puolelta projektivastaavana toimii Natalia Perepelkina.
● NoKun teosten juryttäjänä toimii Jarno Vesala.
● Näyttely julkaistaan marraskuun 2021 lopussa ainakin Nokian Kuvataiteilijat
Ry:n ja Orjolin taidemuseon sosiaalisessa mediassa. Tarkka
julkaisupäivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Toimintaohjeet osallistuville:
● Näyttelyyn voivat osallistua kaikki NoKun jäsenet, asuinpaikasta riippumatta.
● Ilmoittautuminen ja tiedusteleminen projektivastaavalle, Natalia Perepelkinalle
sähköpostiosoitteeseen natalia.perepelkina@icloud.com tai puhelinnumeroon
040 5432 686.
● Ilmoittautuminen ja osallistuminen on täysin maksutonta NoKun jäsenille.
Jäsenmaksu tulee olla maksettu näyttelyyn osallistuvalla.
● Ilmoittautuminen ei vaadi valmiiden teoskuvien lähettämistä
● Jurytettävät teoskuvat on lähetettävä 10.10. mennessä projektivastaavalle
sähköpostitse (natalia.perepelkina@icloud.com)

● Teostiedoissa tulee olla seuraavat tiedot:
Taiteilijan nimi
Teoksen nimi
Valmistusvuosi
Koko
Valmistustekniikka
● Näyttelyyn valituista teoksista tullaan pyytämään hyvänlaatuisia teoskuvia,
joiden ottamiseen hallitusjäsen – Jonna Viljanen – laatii tarkat ja selkeät
kuvausohjeet.

Hyvää loppukesää!
Toivottaa:

HALLITUS
Puheenjohtaja Mari Suso noku.pj@gmail.com
Varapuheenjohtaja Petra Hietalahti petra@petrahietalahti.com
Sihteeri Nana Haveri noku.sihteeri@gmail.com
Rahastonhoitaja Natalia Perepelkina natalia.perepelkina@icloud.com 0405432686
Una Haveri, Jonna Viljanen ja Katri Mononen

