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Kiitos kaikille “Elon hetkiä” näyttelyyn osallistuneille ja vierailijoille!
Palaute näyttelystä oli hyvää.
Tänä syksynä on vielä mahdollisuus osallistua

kolmeen yhteisnäyttelyyn:

Alkamis- ja päättymispäivä lisätään julisteeseen myöhemmin, tässä luonnos julisteesta,
jonka kuvana on sopivimmaksi äänestetty kuvataiteilija Janna Pärssisen akvarelli "Elämä
kantaa".
Kiitos kaikille kuvaehdotuksia lähettäneille!

● TAJUNNAN VIRTA
Vuosinäyttely 2021 Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Raami-galleria
● TEOSTEN TUONTI JURYYN torstaina 30.9. klo 16-19 ja perjantaina
1.10 klo 11-12 ← Huom! OHJEISTUS MUUTTUNUT!
● Juryna toimii kuvataiteilija Outi Aho.
● Jurymaksu 5€ / teos maksetaan yhdistyksen tilille
IBAN FI92 1158 3006 1042 12, viitteellä VIRTA tai paikan päällä
käteisellä tasarahalla
● Nimikoi teoksesi asianmukaisesti ja huolehdi ripustuskuntoon
● Näyttelyn aloitus, lopetus ja mahd. avajaiset tiedotetaan tuonnempana
● http://www.nokiankuvataiteilijat.net/wp-content/uploads/2020/09/JURYT
ETTY-NAYTTELY-ILMOITTAUTUMISLOMAKE.pdf

● KAUPUNGIN ARTEFAKTIT
Näyttely julkaistaan marraskuun 2021 lopussa Nokian Kuvataiteilijat Ry:n ja
Orjolin taidemuseon sosiaalisessa mediassa.
●

Maksuton osallistuminen kaikille jäsenille.

●

FINAL CALL!! : Ilmoittautuminen 19.9. mennessä ja tiedustelut
projektivastaavalle, Natalia Perepelkinalle sähköpostiosoitteeseen
natalia.perepelkina@icloud.com tai puhelinnumeroon 040 5432 686

●

Ilmoittautuminen ei vaadi valmiiden teoskuvien lähettämistä

●

Kuvataiteilija Jarno Vesala juryttää näyttelyn teoskuvista.

●

Jurytettävät teoskuvat on lähetettävä 10.10. mennessä osoitteeseen
natalia.perepelkina@icloud.com. Teosten määrää ei ole rajoitettu.
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.

● PIENI MYYNTINÄYTTELY
Joulukuussa Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virran pop up -seinä
● Maksuton ja vapaa osallistuminen kaikille jäsenille
● Yksi ripustus - ja myyntikuntoinen teos, koko max n. 30 x 30 cm
● ILMOITTAUTUMISET noku.sihteeri@gmail.com 27.11. mennessä
teoskuvan kera
● TEOSTEN TUONTI 3.12. klo 16-18:00 kirjaston toiseen kerrokseen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAE OMAA NÄYTTELYAIKAA:

KAHVILA-PUOTI KULMAKIVI
on Nokian seurakunnan vapaaehtoisvoimin ylläpitämä kahvila Nokian keskustassa.
Kahvilan kabinetissa on vaihtuvia näyttelyitä.
Tila on taiteilijalle ilmainen, mutta myytyjen teosten ja tuotteiden tuotosta srk perii
10% lähetys- ja avustustyön hyväksi.
Srk toimii jurynä. Varaukset ja lisäkysymykset Nanalle nana.haveri@gmail.com.

FOOD&CAFE FRIDA näyttelyseinällä on viime keväästä alkaen esitelty
kuukauden taiteilijoita.
●

Nyt syyskuussa on vuorossa Janne Kukkonen

●

Seuraava vapaa kuukausi on tammikuu

●

Vapaamuotoinen hakemus teoskuvien kera: noku.sihteeri@gmail.com

●

Frida toimii jurynä

GALLERIA SEINÄ OPEN CALL 2022
SKJL:n GALLERIA SEINÄ sijaitsee Helsingissä Mannerheimintiellä.
Haku on auki nyt ja löytyy seuraavan linkin takaa:
https://www.skjl.fi/nayttelytoiminta/galleria-seina/opencall/
Lisätietoa ja tiedustelut: Galleria SEINÄ, galleria@skjl.fi

TAIDEKAUPPA SIVUSTOLLAMME UUDISTUU!! Uudistuksia toteutetaan
parhaillaan ja uuden sivun julkaisu lähestyy! Tulevaisuudessa:
● Teoskuva aukeaa suuremmaksi ja teoskuvaa klikkaamalla aukeaa linkki
taiteilijan sähköpostiin, josta voi tiedustella teoksesta
● Mahdollisuus laittaa teoksesta myös lisäkuvia: esim. teos tilassa, teos
ilman kehystä, veistos eri suunnista, huomioitava yksityiskohta, jne.
● Myynnissä olevien teosten maksimimäärä nousee viidestä kymmeneen.

● Taiteilijoita on mahdollisuus hakea nimen perusteella ja taiteilijalla on
“oma sivu”, johon voi lisätä taiteesta kertovan tekstin sekä erikseen
aukeavan CV:n
● Taidekaupassa teosten myyminen on jäsenillemme ilmaista - lähde
mukaan!
● Teoskuvat: pääkuva + lisäkuvat, taiteilijan luoma teksti sekä CV
lähetetään osoitteeseen noku.pj@gmail.com
● Teoksista tarvittavat tiedot: Teoksen nimi, valmistumisvuosi, tekniikka

kehystetty/kehystämätön, koko,(grafiikan sarjanumero) ja hinta
(+mahd.lisätiedot) sekä sähköpostiosoite ja halutessasi puhelinnumero

TAIDEKERHOT jatkuvat taas tänä vuonna!
NoKu lähti mukaan Harrastamisen Suomen malliin, joka tarjoaa ilmaista ja
laadukasta harrastustoimintaa koululaisille.
Jäsentaiteilijamme Tarja Seppälä ohjaa taidekerhoja Koskenmäen-,
Tervasuon- ja Myllyhaan kouluilla.

HYVÄÄ SYKSYÄ JA NÄHDÄÄN NÄYTTELYISSÄ!

Terveisin NoKun hallitus

