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60 - vuotta taidetta juhlanäyttely
Kiitos kun tulitte juhlimaan kansamme!
Juhlissa Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen piti juhlapuheen. Sen jälkeen
Kuvataitelija Anne Lehtelä luovutti yhdistykselle SKjL:n Voipaala mitalin. Näyttelyn juryttäjä
Heta Laitakari kertoi meille näyttelyn hengestä ja teosten valinnoista. Kukitimme uudet
kunniajäsenet Katriina Viitaniemen ja Kullervo Tirrosen (myöhemmin iltapäivällä).
Muistimme myös perustajajäsentämme professori Ossi Sommaa. Oli todella mukavaa että
myös hän pääsi paikalle juhlimaan.
Juhlijoita oli talo täynnä ja tunnelma oli oikein erinomainen. Olipa oikein rytmiryhmä
Velikullat Nokialta,joka soitteli meille mukaansatempaavaa musiikkia.
Juhlista on kuvia kuvataiteilijoiden facebook sivuilla ja täydensimme kotisivujen blogia
näyttelyn kuvilla. Näyttely osallistui myös Taidesuunnistus-tapahtumaan 28. – 29.4.2018.

Saimme luvan näyttelyn juryttäjälta lainaukseen hänen puheestaan avajaisissa:
”Tila ja tilan tunnelma säätelee usein valintojani rakentaessani näyttelyä.
Keskiviikkoaamuna tutustuin teoksiinne. Aloittaessani juryn halusin tehdä yksin töitä pari
tuntia. Ajatus teosten jakamisesta kahteen kategoriaan muodostui tuolloin; juhlanäyttelyn
ilme oli mielessäni valmis.
Alakerta on aktiivinen näyttelyn osio. Siellä on väriä, kirkasta valoa, hulluttelua ja liikkuvaa
energiaa. Käytin epäsovinnaisia tapoja ripustamisessa. Alakerrassa en noudattanut
perinteitä, enkä taiteilijoiden toivomuksia teostensa ripustamisesta: "Kesy" tuli
kettingissään riehakkaan Punahilkan ja pinkin Jeesuksen alle. Suhteettoman korkean
teosjalustan päällä pronssista valettu lady tarkastelee tilaa. Elämä on toisinaan hullua.
Joskus pitää kiivetä tolkuttoman korkean tolpan nokkaan nähdäkseen lähelle, vai miten se
sanonta meni?
Yläkerta on näyttelyn seesteinen ja mietiskelevä osio. Tila oli aamulla sinne saapuessani
rauhoittava. Olisin voinut jäädä sinne pitkäksi aikaa, tyhjään tilaan. Alasvedettyihin
verhoihin puiden oksat heittivät hentoja varjojaan ja sisälle siivilöityi kaunis valo. Sinne
valikoitui harmoniset, viileät, mutta vahvat työt. Hiljaisuus ja toivo käyvät käsi kädessä:
maalauksessa suruaan kätkevä nainen ja sen välittömässä läheisyydessä tumma ruukku
sekä pronssinen ajan ja elämän puntari tulivat ensimmäisten joukossa tähän tilaan.
Vierellään taivaan lentävät linnut ja upottavan kaunis, usvainen metsämaisema. Mystiikka
ja taivas ovat lähellä.
Näiden kahden maailman, yläkerran ja alakerran väliin sijoitettiin shamanistinen kokemus,
rajalla kulkija, viestin tuoja.
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TAIDEMATKA SERLACHIUS MUSEOIHIN LAUANTAINA 11.8.2018
Pirkkalan taideyhdistys kutsuu meidät mukaan yhteiselle taidematkalle Mäntään elokuussa. Lähtö klo
8:00, hinta 20€/ henkilö. Aikataulut tarkentuvat myöhemmin. Matkasta tiedoteaan tarkemmin Pirkkalan
taideyhdistyksen kotisivuilla; https://www.pirkkalantaideyhdistys.fi/43

TAIDELAINAAMO
Seuraavan kerran vaihdamme ripustusta kesän jälkeen, syksymmällä. Tervetuloa osallistumaan!
Ilmoitamme hyvissä ajoin vaihdosta.
Taidelainaamo asioissa ota yhteys Liisaan; 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.
Facebook ylläpito siirtyi Iirolle kilpikari.iiro@kolumbus.fi / puh. 0400 913393
KOTISIVUT www.nokiankuvataiteilijat.net
Kotisivujemme päivittäjälle voi lähettää tulevien näyttelyjenne informaation tai julisteen osoitteeseen
markku.kujansuu@gmail.com
NORDEAN TAIDEIKKUNA 2018
Meillä Nokian kuvataiteilijoilla on yhteistyökumppanina paikallinen Nordea, jonka ikkunassa on vaihtuva,
Kuukauden Taiteilija -näyttely.
Tilassa on vuodelle 2018 vapaita kuukausia jäljellä, kesäkuusta lähtien.
 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
TAIDEARPAJAISET
Virallisen arvonnan jälkeen voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta puhelimitse. Arvonta
suoritetaan nostoarvontana Tampereen poliisilaitoksen lupapalvelun valvoessa sitä. Ajankohta
tarkentuu vielä, kuitenkin viimeistään 25.5.2018.

Hallituksen yhteystiedot:
varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Oulujärvi
Iiro Kilpikari
Marjaleena Erkkilä
Anne Suominen
Kaksi varajäsentä sihteeri Katriina Viitaniemi
rahastonhoitaja Liisa Pennonen
Tuija Virta jatkaa puheenjohtajana

Keväästä nauttien ja Kesää odotellessa
Terveisin Tuija ja Hallitus

riittaliisa.oulujarvi@kotikone.fi

p. 0400866725

kilpikari.iiro@kolumbus.fi

p. 0400913393

marjaleena_erkkila@yahoo.com
mummosirkka@gmail.com

p. 0405670470

noku.sihteeri@gmail.com

p. 0443798770

liisa.pennonen@gmail.com

p. 0405929747

noku.pj@gmail.com

p. 0405920234

