JÄSENTIEDOTE 02/2020

VUOSIKOKOUS 2020
Vuosikokouksessa 2020 hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:
Tuija Virta				
puheenjohtaja 			
noku.pj(at)gmail.com			
040 5920 234
											
Mari Suso				
varapuheenjohtaja 			
mariran.and(at)hotmail.com
Eveliina Anias-Nivala			
rahastonhoitaja 			

eveliina.anias(at)gmail.com

Jonna Viljanen
		
sihteeri 				

jonna.m.viljanen(at)gmail.com

Anne Suominen			
jäsen 					

mummosirkka(at)gmail.com

Nana Haveri				
jäsen 					

nanahaveri(at)gmail.com

Natalia Perepelkina			
jäsen					

natalia.perepelkina(at)icloud.com

040 5432 686

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 25 euroa.
Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen pankkitilille
IBAN FI92 1158 3006 1042 12, viitenumerolla 1973.
Vuosikokouksessa vahvistettiin yhdistyksen toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2019 ja myönnettiin 2019 hallitukselle ja tilivelvollisille vastuuvapaus.
Hallitus oli valmistellut yhdistykselle nykyaikaistetut säännöt voimassa olevien sääntöjen pohjalta. Säännöt tarkistettiin vuoden 2018
vuosikokouksessa ja lähetettiin patentti- ja rekisterihallitukselle
vuosikokouksen 2020 päätöksellä.
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n vuoden 2020 jäsenkortit
on postitettu seuran jäsenille tiistaina 25.2.2020.

VUOSINÄYTTELY 3.4.–26.4.2020
GALLERIA VILLA ARMAS, KANGASALA
Tämän vuoden vuosinäyttelyn teemana on laaja-alainen ”IHME JA KUMMA”.
IHME JA KUMMA -näyttely osallistuu myös Taidesuunnistukseen 25.–26.4.2020!
Teokset tuodaan Galleria Villa Armaaseen maanantaina 30.3.2020 klo 15–18,
osoitteeseen Armas Branderin katu 8, Pikonlinna, Kangasala. Teoksia voi tuoda
enintään 5 kpl ja jurytysmaksu on 5 €/teos. Jurytysmaksun voi maksaa myös
yhdistyksen pankkitilille.
Huom! Teoksia tuodessa täytyy vuoden 2020 jäsenmaksu olla maksettu.

Näyttelyn juryttää kangasalalainen kuvataiteilija ja kuvanveistäjä Ilkka
Virtanen. Teokset, jotka eivät osallistu näyttelyyn, tulee hakea pois
perjantaina 3.4.2020 klo 17.30 lähtien. Teosten tuomisen yhteydessä
annetaan puhelinnumero, josta voi tiedustella juryn tulosta.
Teosten tulee olla ripustuskuntoisia. Ripustuksessa tulee käyttää
silmuruuveja, jotka ovat molemmilla sivuilla noin 4 cm etäisyydellä
taulun yläreunasta. Gallerian ripustusjärjestelmänä on muovitettu rautalanka, joka on noin 10 cm etäisyydellä seinästä. Monet taulunkehystäjät
sijoittavat ripustuksen taulukehyksissä puoliväliin, joka tässä tilanteessa
johtaa taulun kaltevuuteen.

Näyttelyn avajaiset ovat perjantaina 3.4.2020 alkaen klo 18.00.
Avajaisissa on tarjoilua, ja musiikista vastaa Maanoita.
Näyttely puretaan maanantaina 27.4.2020.
Tarkemmat tiedot saa teosten tuomisen yhteydessä.
Teosvalinnoista kertoo tarkemmin juryttäjä Ilkka Virtanen.

TERVETULOA!

TAIDEIKKUNA
Nokian Kuvataiteilijoilla ja paikallisella Nordea-pankilla on yhteistyöprojekti nimeltään Taideikkuna.
Yhteistyönä järjestetään kuukausittain vaihtuva Kuukauden Taiteilija -näyttely pankin ikkunassa.
Seuraava vapaa näyttelykuukausi on heinäkuu 2020!
Nordean Taideikkunaa hoitaa Iiro Kilpikari, jonka tavoittaa puhelinnumerosta 0400 913 393 tai
sähköpostiosoitteesta kilpikari.iiro(at)kolumbus.fi.
Huomioithan, että:
– Nordean ikkunoissa on koukkuripustusjärjestelmä, joihin
ripustuslangat voidaan kiinnittää.
– ripustuksen hoitaa taiteilija
– veistoksia varten ei ole jalustoja
Laadi itsestäsi noin 10 rivin pituinen kuvaus, joka julkaistaan
valokuvasi kanssa Nokian Uutisissa. Toimita kirjoittamasi kuvaus
Iirolle ajoissa sähköpostitse osoitteeseen: kilpikari.iiro(at)kolumbus.fi.
Ota yhteyttä Iiroon puhelimitse noin viikko ennen vuoroasi
sopiaksenne ripustuksen ja valokuvauksen ajankohdasta.

KOTISIVUT
Yhdistyksen kotisivujen ylläpitäjänä toimii Markku Kujansuu.
www.nokiankuvataiteilijat.net
Hänelle voi lähettää tulevien näyttelyiden tiedot ja julisteet sähköpostiosoitteeseen:
markku.kujansuu(at)gmail.com.

SOSIAALINEN MEDIA
Yhdistyksemme Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä esittelemme jäsenistömme toimintaa ja
tapahtumia.
Jos sinulla on tulossa taidenäyttely tai muuta taiteeseen liittyvää toimintaa, laitathan siitä
tietoa ja kuvamateriaalia Facebook-sivujen ja Instagram-tilin ylläpitäjälle:
Nana Haveri (nanahaveri(at)gmail.com).
Facebook:
https://www.facebook.com/nokuva
Instagram:
@nokiankuvataiteilijat_ry

