Nokian Kuvataiteilijat ry

Jäsentiedoite 2/2017

UUDET JÄSENET
Hallitus hyväksyi 2/2017 kokouksessaan yhdistykseen uusiksi jäseniksi:
Pirkko Koskinen, Nina Jansson ja Leena Vaara sekä Irkka Wähätupa.
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!
JÄSENMAKSU
Muistuttaisimme maksamattomista jäsenmaksusta.
Jäsenmaksu 20€ maksetaan tilille FI92 1158 3006 1042 12. Maksaessa käyttäkää viitenumeroa 1973.
KESÄINEN TAIDEMATKA
Serlachius museoihin ja XXII Mäntän kuvataideviikoille Pekiloon
5.8.2017 lauantaina klo 8 alkaen Nokialta
Aikataulu:

klo 8:00
Nokia, Pirkkalalaistori
klo 8:20
Pirkkala, Suupantori
klo 8:40
Ylöjärvi, pääkirjasto Leija
klo 9:00
Tampere, Keskustori
n. klo 10:30 Serlachius museot
Matkan hinta edestakaisin on 20 €/ henkilö. Matka maksetaan KÄTEISELLÄ bussissa
rahastonhoitajallemme, Liisa Pennoselle.
Museoiden pääsyliput jokainen maksaa itse. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä jos käytät
museokorttia sisäänpääsyyn tai haluaisit mukaan maksulliselle opastetulle museokierrokselle, niin
voimme kysyä tarjouksen ryhmän koon mukaan.
Gösta- ja Gustaf-museoihin yhteislippu oikeuttaa sisäänpääsyyn molempiin.
Aikuiset 10 €, eläkeläiset 7 € ja opiskelijat 7 €
Vapaa sisäänpääsy ympäri vuoden:
Alle 18-vuotiaat
Työttömät
Varusmiehet
Sotaveteraanit
Pekilo pääsylippu ryhmät 9 €, lapset (0-16 v.) ilmainen sisäänpääsy

Sitovat ilmoittautumiset 30.6.2017 mennessä Iiro Kilpikarille kilpikari.iiro@kolumbus.fi
Matka toteutuu, mikäli saamme riittävästi osanottajia. Ilmoitamme heti heinäkuun alussa
sähköpostitse matkan varanneille. Poikkeus tapauksessa voi ilmoittautua myös puhelimella, (mikäli
sähköpostia ei ole) Iiro Kilpikari puh 0400 913393.
Mukaan mahtuu 45 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Serlachius museoiden yhteydessä on mahdollisuus lounastaa kahvila Autereen tuvassa p.
040-7085572 http://ravintolagosta.fi/autereentupa ja ravintola Göstassa p. 040 -7085572
http://ravintolagosta.fi/varaukset Sesonkiaikana kannattaa ruokailu varata ajoissa.
Mukaan voisi lähteä kaikki halukkaat, riippumatta jäsenyydestä. Informoimme ja olemme yhteistyössä
myös muiden pirkanmaalaisten taideyhdistysten kanssa.
TAIDELAINAAMO
Taidelainaamoon on saatu uusia teoksia kotiin lainattavaksi / ostettavaksi.

Lainaamon käytettävyyttä on pyritty myös parantamaan teostieto lomakkeella. Ottakaa yhteys
Liisaan, mikäli haluatte mukaan toimintaan. Seuraava kattaus uusia teoksia on syyskuun alussa.
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.
SEURAAVA VAPAANA OLEVA NÄYTTELYAIKA ON HEINÄKUU
 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.
VALTAKUNNALLINEN PIENOISGRAFIIKAN NÄYTTELY PRINTTI V ON SUOMI100-JUHLAVUODEN
OHJELMISTOA
Nokian kaupunki ja Nokian Kuvataiteilijat ry kutsuvat jo viidettä kertaa kuvataiteilijoita osallistumaan
valtakunnalliseen pienoisgrafiikan näyttelyyn PRINTTI V. Näyttely on avoin kaikille suomalaisille
kuvataideyhdistysten jäsenille ja se järjestetään Nokian Taidetalolla 16.11.-10.12.2017. Näyttelyn
tarkoituksena on tuoda esiin taidegrafiikan menetelmien rikkautta helposti lähestyttävässä pienessä
muodossa.
Näyttely on osa valtakunnallista Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa, ja sen teemana on ”Sata aihetta
juhlaan”.
Näyttelyn jyryttäjäksi on kutsuttu kuvanveistäjä, ympäristötaiteilija Jaakko Himanen. Näyttelyssä
palkitaan rahapalkinnolla taiteilija, jonka teoksessa pieni on erityisen kaunista. Voittajan valitsijasta
tiedotetaan erikseen.
Tarkempia tietoja on luvassa sähköpostitse. Seuratkaa myös kotisivuja ja fb:tä.

OHJEET
Teokset
 Näyttelyyn voi tarjota enintään kolme taidegrafiikan menetelmällä toteutettua teosta.
 Teoksen kuva-alan koko max. 15x15 cm.
 Vedospaperin koko tulee olla tarkalleen 20x20cm.
 Vedosten taakse tulee merkitä
o Taiteilijan yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
o Teosten tiedot: teoksen nimi, tekniikka ja hinta.
o Puutteellisesti merkittyjä teoksia ei oteta mukaan näyttelyyn.
 Teosten mukana tulee toimittaa erillisellä paperilla
o Taiteilijan yhteystiedot, tilinumero, teosten nimet, tekniikka, tekovuosi ja hinta.
 Teoksissa ei saa olla kehyksiä tai paspiksia.
 Taiteilija huolehtii itse halutessaan omien teostensa vakuuttamisesta. Taidetalossa on
hälytysjärjestelmä.
 Lähetyksessä tulee olla mukana C4 kirjekuori teosten takaisinpostittamista varten
o Kuoressa tulee olla riittävä määrä postimerkkejä ja vastaanottajan tiedot valmiiksi
kirjoitettuna.
o Ilman palautuskuorta toimitetut teokset siirtyvät Nokian Kaupungin omaisuudeksi.
Näyttelyyn osallistuminen
 Näyttelyn osallistumismaksu on 10€.
 Osallistumismaksu tulee suorittaa ennen näyttelyn alkua yhdistyksen tilille:
Nokian kuvataiteilijat ry IBAN: FI92 1158 3006 104212
Viesti: ”PRINTTI 2017 ”
sekä osallistujan nimi, jos maksaja on eri.
 Kuitti osallistumismaksusta tulee liittää mukaan teoslähetykseen. Ilman kuittia toimitettuja
teoksia ei hyväksytä mukaan näyttelyyn.
Teosten postitus 15.10.2017 mennessä
 C4 kirjekuoressa, kuoreen merkintä ”TAIDETALO, PRINTTI 2017”
 Osoitteeseen
Nokian kaupunki
Taidetalo
PL 2
37101 Nokia
Tämän jälkeen saapuneita lähetyksiä ei huomioida.
Näyttelyn avajaiset ovat keskiviikkona 15.11. klo 17.30
Näyttely on avoinna yleisölle 16.11.-10.12.2017.
Teosten palautus
Ne teokset, jotka eivät näyttelyyn valikoidu, postitetaan takaisin 15.11.2017 mennessä.
Ne teokset, joita ei ole myyty, postitetaan takaisin 11.12.2017 alkavalla viikolla.

Myytyjen teosten tilitys taiteilijoille tehdään näyttelyn päätyttyä 11.12.2017 alkavalla viikolla.
Provisio
Nokian Kuvataiteilijat ry perii näyttelystä myydyistä teoksista 15% provision.
Lisätietoja
Nokian Kuvataiteilijat ry., pj. Tuija Virta p. 040 5920 234
SKjL:n SÄHKÖPOSTI
Nokian kuvataitelijoiden hallitukselle on esitetty useampia toivomuksia siittä ettemme enää jakaisi
SKjL:n jäsenpostia. Hallituksen kokouksessa päätettiin että jokainen voi halutessaan seurata
verkkosivuilta www.skjl.fi kuulumisia.
SOURANDERINTIEN KATUKARNEVAALIT
Nokian kaupungin kanssa yhteistyössä järjestimme tapahtumapäivän Souranderintien
katukarnevaalin 20.5. klo 11-15. Katumaalaus projektinvetäjinä toimivat Liisa ja Katriina.

MANNERIN TAIDETARVIKKEIDEN ERIKOISLIIKE
Kuvataitelijoiden hallituksen jäsenet tutustuivat Mannerin taidetarvikkeiden verkkokaupan
valikoimiin. ” Laajat valikoimat laadukkaista tuotteista” Kannattaa tutustua:
https://konstashop.fi/

