Nokian Kuvataiteilijat ry
Jäsentiedote 3/2021

TAPAHTUMAKALENTERI 2021
KESÄKUU

Kuukauden taiteilija
Tuija Virta

HEINÄKUU

Kuukauden taiteilija
Arja Sinervo

ELOKUU

Yhteisnäyttely Hinttalassa 17.8.-29.8.2021 ”Elon hetkiä”
Taidesuunnistus 28.-29.8.2021
Kuukauden taiteilija
Nana Haveri

LOKAKUU

Kuukauden taiteilija
Mika Pöllänen

MARRASKUU Kuukauden taiteilija
Petra Hietalahti
(aika varmistumatta; Joko lokakuun alusta marraskuun puoliväliin
tai marraskuun puolivälistä joulukuun loppupuolelle)
Jurytetty vuosinäyttely 2021 “Värikäs ja Vallaton”, Raami -näyttelytila, Kirjasto- ja
Kulttuuritalo Virta
JOULUKUU

Myyntinäyttely Kirjasto- ja Kulttuuritalo Virran pop up-seinällä

”ELON HETKIÄ” –TEEMA NÄYTTELY
Hinttalan Kotiseutumuseossa17.-29.8.2021
Nokianvaltatie 5, 37100 Nokia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoin Nokian Kuvataiteilijoiden jäsenille
Yksi teemaan sopiva teos / jäsen. Teemaa voi soveltaa, ei haittaa, vaikka olisikin vähän
kaukaa haettu!
Osallistuminen maksutonta. 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 15–17. Muistetaan
koronakohteliaisuus!
Jos et pääse ripustusajankohtana paikalle, mutta haluat kuitenkin osallistua, ota yhteyttä
noku.pj@gmail.com .
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.

TAYS PITKÄNIEMI
Nokun hallitus on myös hankkimassa yhdistyksen jäsenille näyttelytilaa Tays Pitkäniemestä.
Tarkempia tietoja asiasta saadaan myöhemmin.
Natalia Perepelkinaan (natalia.perepelkina@icloud.com) voi ottaa yhteyttä, jos asiasta herää mitään
olennaisia kysymyksiä.

TAIDEKAUPPA
Taidekauppa toimii yhdistyksen kotisivuilla http://www.nokiankuvataiteilijat.net/taidekauppa/ .
•
•
•
•
•
•

Lähetä osoitteeseen noku.pj@gmail.com hyvälaatuinen kuva teostietoineen (tekniikka, koko,
vuosi, grafiikassa sarjanumero, kehystetty/kehystämätön ja hinta)
Ilmoita yhteystiedoksi puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
Yhdeltä jäseneltä voi olla enintään viisi teosta samanaikaisesti myynnissä.
Teoksia voi ja kannattaa vaihdella pitkin vuotta.
Yhdistys ei peri provisiota kaupoista.
Taidekaupalla on mainoskampanja elokuussa, joten nyt viimeistään kannattaa lähteä mukaan!

Nokian Kuvataiteilijoiden

KUUKAUDEN TAITEILIJA FOOD & CAFE FRIDA: SSA
Välikatu 14, 37100 Nokia.
2021 Syys- ja joulukuun “kuukauden taiteilija” -ajat vielä vapaat!!
Lähetä vapaamuotoinen töistäsi kuvia sisältävä näyttelyhakemus Nana Haverille
sähköpostiosoitteeseen nana.haveri@gmail.com .
Saapuneiden hakemusten perusteella Food & Cafe Frida valitsee kuukauden taiteilijan.
Huomioithan seuraavat asiat:
• Näyttely kestää yhden kuukauden kerrallaan.
• Ripustat työsi itse, näyttelyseinällä (5 m) on koukkusiimat, 10 koukkua.
• Food & Cafe Frida ja Nokian Kuvataiteilijat Ry eivät vakuuta ripustettavia teoksia.
• Ripustuksesta, purusta ja mahdollisista avajaisista taiteilija sopii itse suoraan Food & Cafe
Fridan kanssa: frida.nokia@outlook.com
• Käytettävissä esiteteline (koko A4). Voit myös tuoda käyntikortteja ym. Tee myös mainos, jota
voimme jakaa NoKun sosiaalisessa mediassa!

JÄSENTEN NÄYTTELYT
Mainostamme mielellämme jäsenten omia näyttelyitä Nokian Kuvataiteilijoiden Facebook ja Instagram
sivuilla!
Lähetä mainos näyttelystäsi Nana Haverille osoitteeseen nana.haveri@gmail.com - Seuraa meitä
somessa! #nokiankuvataiteilijat

VISIT NOKIA (Vain Nokialla asuvat, nokialaiset jäsenemme)
Nokian kaupungin Visit Nokia https://visitnokia.fi/ kerää sivustolle esiintyjäpankkia.
He haluavat tukea käsityöläisten ja kuvataiteilijoiden työmahdollisuuksia!
ESIINTYJÄPANKKIIN ILMOITTAUTUMINEN:
1. Esiintyjäpankkiin laitetaan taiteilijan nimi, kuvataiteilijoiden nimi ja yhteystiedot.
2. Jos sinulla on kotisivut, liitä myös linkki esittelyyn.
3. Esittelyssä kannattaa kertoa muistakin taiteen lajeista kuin kuvataiteesta, jos osaat esimerkiksi
tehdä musiikkia tai jonkun muun esiintymistaiteen lajin.
ILMOITTAUTUMISEN LISÄTIEDOT
Elinkeinopalvelut, Anne Komppa, p. 0401334240 anne.komppa@nokiankaupunki.fi

SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖN LIITON JÄSENEDUT
Nokian Kuvataiteilijat ry kuuluu Suomen kuvataidejärjestöjen Liittoon. Seuran jäsenenä olet oikeutettu
kaikkiin jäsenetuihin.
SKJL on päivittänyt jäsenkortilla saatavien etujen listaa. Jäsenkortilla on mm. mahdollisuus päästä
ilmaiseksi tai alennettuun hintaan taidemuseoiden näyttelyihin sekä saada alennusta taidetarvike
myymälöiden tuotteista ympäri maata.
Tampereella alennuksia tarjoaa Arteljee Oy, Hallituskatu 11. www.arteljee.fi
Katso lisää mahdollisista eduista sivulta https://skjl.fi/liitto/kuvataidejarjestot/jasenpalvelut/ Klikkaa
sivun yläreunasta kohtaa taiteilijaseurat ja valitse sieltä vaihtoehto jäsenpalvelut.

GALLERIA SEINÄ
Galleria SEINÄ on vuonna 2014 perustettu Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton ikkunagalleria
Mannerheimintien varrella Töölössä, Helsingin keskustassa. Galleria esittelee liiton jäsenyhteisöjen
taiteilijoiden teoksia tarjoten laaja-alaisesti maalauksia, grafiikkaa, piirustuksia, veistoksia, valokuvia ja
videotaidetta eri puolilta Suomea. Näyttelyt vaihtuvat kuukausittain ja ovat avoinna yleisölle ympäri
vuorokauden.
Näyttelyt saavat päivittäin tuhansien ihmisten huomion vilkkaan Mannerheimintien sekä läheisten
joukkoliikenteen pysäkkien ansiosta. Gallerian ohjelmistoa kuratoi liiton hallituksen jäsenistä koostuva
näyttelytoimikunta. Näyttelyhaku liiton jäsenyhteisöjen taiteilijoille on avoinna vuosittain syyskuussa.
www.skjl.fi/nayttelytoiminta/galleria-seina

KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN PARLAMENTTI
Katriina Viitaniemi ja Mikko Salonen edustavat yhdistystämme Nokian kulttuuri- ja kansalaistoiminnan
parlamentissa.
Korjaus edellisen jäsenkirjeen tietoon: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan parlamentin asioihin liittyviä
ideoita ja asioita voi lähettää Katriina Viitaniemelle osoitteeseen Katriina378@gmail.com

GALLUP-KYSELY
Tämän linkin takaa löytyy kysymyksiä, jotka lähetetään vielä myös erillisessä s-postissa kaikille
jäsenille. Toivomme jäsenten pikaisesti vastaavan. Tarkoitus on kehittää yhdistyksen toimintaa ja
vastata paremmin jäsenten toiveita ja tarpeita. Vastaaminen on mahdollista tehdä nimettömästi tai
lähettää henkilökohtaisia terveisiä nimen kera.
https://forms.gle/rNBGjJWcruCujyHw9

FACEBOOK RYHMÄ JÄSENILLE
Nokian kuvataiteilijoiden uudessa jäsenryhmässä jaetaan tietoa, innostusta, vinkkejä ja kuulumisia.
Toivomme kaikkien fb-tilin omaavien liittyvän tähän suljettuun ryhmään, joka löytyy etsiessäsi
facebookista nimellä: Nokian kuvataiteiljat jäsenryhmä

JÄSENESITTELYT
Jäsenesittelyn tarkoituksena on vahvistaa verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia.
Se koostuu vapaamuotoisesta tekstiosuudesta ja valitsemistasi valokuvista. Tekstiosuudessa
toivomme, että kerrot itsestäsi taiteilijana.
Toimita esittelysi ja kuvamateriaalisi sähköpostitse osoitteeseen nana.haveri@gmail.com
Voit vastata esimerkiksi seuraavista asioista:
•
Asuinpaikkasi ja suhteesi Nokiaan
•
Nykyinen ammatti
•
Oletko käynyt alan kursseja tai kouluja
•
Kuinka kauan olet tehnyt taidetta
•
Minkä tyylistä taidetta teet
•
Mikä taiteessa ja sen luomisessa innostaa
Esittely julkaistaan jäsentiedotteessa, Nokian Kuvataiteilijat ry:n kotisivuilla ja halutessasi myös NoKun
Facebookissa ja Instagramissa. Tervetuloa esittäytymään!

JÄSENMAKSU
Vain jäsenmaksun maksanut voi osallistua yhteisiin näyttelyihimme ja NoKun taidekauppaan.
Vuosikokous vahvisti vuoden 2021 jäsenmaksuksi 25 €.
Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksen pankkitilille IBAN FI92 1158 3003 1042 12, viitenumerolla 1973 .
Pidäthän osoitetietosi ajan tasalla! Muutoksista voit ilmoittaa yhdistyksen jäsenkirjurille Natalia
Perepelkinalle natalia.perepelkina@icloud.com

Hyvää kesää! 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

