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Kuvasta runo – Runosta kuva –teeman alla on
yksi osa näyttelyä (ns tiivisryhmä), jota
työstetään Espoon Kirjailijoiden kanssa. Toinen
osa näyttelyä on täysin perinteinen
vuosinäyttely ilman teemaa, mutta toki runoja
voi pitää lähtökohtana niissäkin töissä. Tästä
myös lisää tietoa Artun sivuilla. Tehdään tästä
yhdessä hieno näyttelykokonaisuus – onhan
avajaisemmekin aivan Suomi 100v –juhlan
aattoiltana tiistaina 5.12. klo 17-19.

Puheenjohtajan palsta
Syksy tekee tuloaan ja syksyn lapsena odotan
inspiraatiota sen väreistä – en niinkään noista
kylmistä tuulista. Kesän aikana itse kukin on
ehkä ladannut akkujaan. Minäkin piipahdin
Sodankylän Elokuvajuhlilla nauttimassa
loistavasta tunnelmasta ja hienoista elokuvista.
Sain keskustella eri ohjaajien kanssa ja
kuunnella heidän ajatuksiaan. Taide ja elokuva
ovat varsin lähellä toisiaan. Yötön yö oli
hurmaava jälleen. Tämä taisi olla jo 10.vuosi
ohjelmassani.

Artun nro 2 aikoihin kevät oli tullut, nyt on
syksyn vuoro. Toissa päivänä näin 14 kurjen
upean kurkiauran, joka suuntasi päättäväisesti
kohti etelää. Toivoin niille hyviä myötätuulia! En
tiedä auttaako, mutta tuntui siltä. Myötätuulta
mekin tarvitsemme ahkeroidessamme omien
töidemme parissa.

Juhannuksen jälkeen matkasin Documenta XIV
–taidetapahtumaan Kasseliin, Saksaan. Se
järjestetään joka 5.vuosi ja nyt oli
samanaikaisesti myös Ateenassa osittain samaa
näyttelyä.
Kreikkalainen vire tuntui vahvana ja muu
aasialainen taide myös. Yhä enemmän on
varsinaisten maalausten rinnalla videotaidetta,
installaatioita, yms. Teoksia on todella laidasta
laitaan ja reseptorit täyttyivät pikaisesti.
Näyttelyssä meni useita päiviä – pala kerrallaan.

Hyvää syksyä ja innokkaasti mukaan toimintaan
jälleen!
Maritta Laitinen

Keskellä kesää 10.7. oli Kuvataiteenpäivä, joka
oli myös suositeltu liputuspäiväksi Helene
Schjerfbeckin syntymäpäivän kunniaksi. Espoo
Art järjesti maalaustapahtuman Espoossa
Träskändan puistossa ja Pikku-Auroran pihaalueella yhteistyössä Pikku-Auroran kanssa.
Siitä lehdessä tarkemmin. Juuri päättymässä
olevan elokuun tapahtumana oli taasen Espoopäivä, jossa myös olimme mukana pitämällä
Avoimet ovet – Öppet hus Mäkkylässä 26.8.
Yleisöä riitti molempiin tapahtumiin.

Toim.huom.
Tämän Artun ulostulo myöhästyi
aiotusta, mistä syystä osa
”Ajankohtaista”-asioista on hyvin
kiireisiä. Kiireisimmät päivät
punaisella fontilla..
Pahoittelut tästä !

Nyt on syksyn kurssitarjonta tiedossamme,
muutamia uusia on lisäksi suunnitteilla, mutta
ne eivät tähän lehteen ehtineet. Ajankohtaistasivuille (www.espooart.fi) tulee uusista
lisätietoja ja ryhmäpostia sähköisesti myös
jäsenille, kun asiat ovat selvillä.
Vuosinäyttely 7.12.-20.12.2017 Kaapelitehtaan
Puristamossa on seuraava suurempi rutistus.
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YHTEYSTIEDOT
Espoo Art, Mäkkylänkuja 3, 02650 ESPOO
espooart@gmail.com
Y-tunnus: 1708817-6
Pankkitili, Nordea: FI71 1426 3000 1237 27
Viitenro :1012

SIGNHILD KEMPE-JÄRVENSIVU
Espoo Art Instagram-sivut, erilaiset projektit
Tel. +358 500 814 075
signhild.kempe@jarvensivu.com

MARITTA LAITINEN , PUHEENJOHTAJA
Talousasiat, jäsenrekisteri, os. muutokset,
galleriasivut Tel. +358 40 527 3268
mai.laitinen@kolumbus.fi
LIISA KNUUTI , VARAPUHEENJOHTAJA
Erilaiset projektit, Länsiväylä-nettisaitti
Tel. +358 50 570 4265 liisa.knuuti@gmail.com
JENNY ERÄSAARI, SIHTEERI
Arttu-jäsenlehti, Fabebook-päivitykset
Tel. +358 44 751 4589
jenny.erasaari@gmail.com
LIISA HEIKKINEN-ILLUKKA
Viestintä, valokuvaus, uudet jäsenet
Tel. +358 40 585 0804 liisa.illukka@wmail.fi
RIITTA HURME
Taideprojektit, Arttu-jäsenlehden avustaminen
Tel. +358 50 566 6475 riitta.hurme@gmail.com
PAULA JAATINEN
EspooArt vuosinäyttelyt, erilaiset projektit
Tel. +358 50 588 0122
paula.jaatinen@parviainenark.fi
HELENA KÄÄRIÄINEN
Kritiikki-illat, jäsentilaisuudet
Tel. +358 40 830 9889 helena.kaariainen@fimnet.fi
MILLA PIIRAINEN
PMC-näyttelyt, Taiteilijatalon näyttelyt, UKJ:n
edustaja Tel. +358 46 557 8193
piirainenmilla@hotmail.com
VEIKKO KUHMONEN
Taiteilijatalo/t.huone pj, valokuvaus, mallimaalaus
Tel. +358 40 524 0229
veikko.kuhmonen@gmail.com
ANNE KUNTSI Erilaiset projektit .
Tel. +358 400 787 886
kuntsianne@gmail.com
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100 vierailijaa kävi talossa. Työhuoneissa
taiteilijat esittelivät teoksiaan, jotkut
maalasivatkin ja Sigge ahkeroi
kasvomaalausten parissa. Lapsia riitti jonoksi
asti. Lasten maalaustapahtumat järjestettiin
sisätiloissa, koska ilma oli varsin viileä.
Maalareita riitti. Mallipiirustukseen osallistui
myös vieraitamme ja runojen siivittämänä
maalattiin kurssitilassa akvarelleja.
Taijin saloihin opasti Hanna Westerling, joka
vetää kahta taiji-ryhmää Mäkkylässä iltaisin.
Anna-Liisa Väkeväinen kohotti tunnelmaa
hanurimusiikilla kerroksissa ja kirjastossa, jossa
vieraat saivat nauttia myös kahvitarjoilusta.
Paula ja Anne pitivät huolta, että pullaa,
keksejä, limuja ym riitti.Taidearpajaisiin saatiin
runsaasti voittoja ja Maila ja Milla ahkeroivat
arpojen myynnissä. Arvat tekivät hyvin
kauppansa.
Kun illalla talo tyhjeni vieraista ja siistittiin
paikkoja, tuntui vähän haikealta. Talo oli taas
niin hiljainen. Kiitos kaikille, jotka teitte tämän
päivän mahdolliseksi!

Kuva: Liisa & Erkki Illukka

Maritta

ESPOO-PÄIVÄ 26.8.2017
Perinteistä Espoo-Päivää vietettiin jälleen
Mäkkylän taiteilijatalossa Avoimin ovin – Öppet
hus. Opastekyltit juntattiin läheisille teille jo
hyvissä ajoin aamusta Gunnarin ja Petterin
toimesta ja ilmapallot noudettiin aamulla
Maritan ja Gunnarin autoilla. Espoo-päivä oli
tänä vuonna 3-päiväinen, mutta pitäydyimme
yhden päivän tilaisuudessa kuitenkin.
Ilmapallot noudettiin lapsia varten aamulla ja
talo oli koristeltu viirein ja kyltein sekä ulkoa
että sisältä Leenin ohjeistuksella. Tunnelma oli
korkealla. Vieraita saapui jo ennen klo 12 ja
viimeiset vieraat vielä lähempänä ns
sulkemisaikaa. Laskujemme mukaan liki pitäen
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AJANKOHTAISTA
CARBORUNDUM-työpajat syksyllä
Carborundum työpaja jatkuu parittomien
viikkojen tiistaina klo 12-16. Ensimmäinen on
syyskuun 12. ja viimeinen joulukuun 5. päivä.
Kertamaksu on 10 € ja sillä saa kaikki
carborundum-työpajassa tarvittavat paperit,
värit, painolaatat ja opetuksen (ota mukaan
omat suojavaatteet ja keltaiset kumihanskat)
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Lisätiedot:
hanne.rokkanen@gmail.com tai puh 050
3771453
AVOIN ATELJEE -maalausryhmä
Maalausryhmä jatkaa kokoontumisiaan
keskiviikkoisin klo 11-15 Seppo Lintusen
organisoimana. Ensimmäinen maalauspäivä on
ke 6.9. ja viimeinen näillä näkymin marraskuun
lopussa ke 29.11. Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Sepolta, puh 045-1176050 tai
seppo.lintunen2011@gmail.com

PIIRUSTUS/MALLIMAALAUSILLAT lokamarraskuussa keskiviikkoisin klo 18-20
Elävän mallin piirustus- ja maalausillat jatkuvat
syksyllä loka-marraskuun ajan. Jos osallistujia
riittää illoille, toimintaa jatketaan edelleen.
Malleina työskentelevät Maria, Jukka ja
mahdollisesti Orvokki.
Illat ovat: ke 4.10.(Maria), ke 11.10. (Maria), ke
18.10.(Jukka), ke 25.10. (Jukka) ja marraskuun
illat ke 1.11. , ke 8.11. , ke 15.11. ja ke 22.11.
(mallit ilmoitetaan myöhemmin). Iltojen
vetäjänä toimii Veikko Kuhmonen.
Osallistumismaksu on 7 euroa/ilta. Maksetaan
paikan päällä. Ennakkoilmoittautumista ei
tarvita mutta Veikko ottaa mielellään vastaan
myös ennakkoon tietoa (tekstiviesti tai soitto
040-5240229 tai email
veikko.kuhmonen@gmail.com.
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Piirustus/maalausillat ovat avoimia kaikille
halukkaille, ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.
TERVETULOA MUKAAN!

https://www.facebook.com/Galleria-Mondo155934117899030/ ). Häneltä voimme siis
toivoa galleristin näkemystä taiteeseemme.
Kevätpuolen kriitikoiksi ovat alustavasti
lupautuneet Maikki Haapala ja Reijo
Saarelainen.

ESPOOART Instagram
KRITIIKKI-ILTOJA taas tiedossa!

Lähetä kuvia teoksistasi, näyttelykutsuja tai
kuvia tapahtumista Siggelle, gsm 0500-814075
tai email: signhild.kempe@jarvensivu.com.
Teoskuviin tiedot tekijästä, teoksen nimi ja
valmistumisvuosi, tekniikka. Instagram-sivuilla
on jo elämää – mutta lisää kaivataan!!

Syyskaudella kaksi kritiikki-iltaa: 9.10. ja 27.11.
klo 18-20.30 Mäkkylän Taiteilijatalossa.
Entiseen tapaan kritiikkeihin mahtuu
korkeintaan 15 taiteilijaa. Kritiikin hinta 10
euroa maksetaan paikan päällä. Arvioitavaksi
saa tuoda 1-3 taideteosta. Mukaan pääsee
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi
joko sähköpostilla helena.kaariainen@fimnet.fi
tai puhelimitse/tekstarilla 040 8309889.

PMC HYDRAULICS –NÄYTTELY Vantaalla
päättyy 29.9.2017 .

Lokakuun kritiikki-illan on lupautunut pitämään
kuvataiteilija ja kuvataideopettaja Riikka
Mäkikoskela. Hänen monipuoliseen
taidetaustaansa voi tutustua hänen
nettisivuillaan www.riikkamakikoskela.fi . Tällä
hetkellä hän opettaa Sibelius-lukiossa,
Omniassa ja Helsingin taiteilijaseuran
kurssikeskuksessa. Riikka on myös mm. vetänyt
TPO-kursseja Espoon Työväenopistossa. Oman
taiteellisen työnsä ja opettamisen ohella Riikka
on väitellyt taiteen alalta aiheenaan
kolmiulotteisen kuvataideteoksen syntymiseen
liittyvä kuvataiteellinen työskentely.

Yhteistyömme PMC Hydraulicsin kanssa
päättyy tähän näyttelyyn. Toimisto muuttaa
Aviapoliksen toimistohotelliin lentokentän
läheisyyteen. Niissä tiloissa ei ole valitettavasti
mahdollista järjestää taidenäyttelyjä. Pidimme
tiloissa yhteensä kymmenen näyttelyä ja PMC:n
Milla Johanssonin sanoin ”näyttelynne ovat
vaikuttaneet toimistoomme todella
positiivisesti”.
Viimeisen näyttelyn teokset tuodaan 29.9.
Mäkkylään ja teoksia voi noutaa Mäkkylästä
kurssien aikana tai myöhemmin erikseen
ilmoitettavana ajankohtana, jolloin Milla
päivystää Mäkkylässä.
Lisätietoja: piirainenmilla@hotmail.com tai 0469455 299.

Marraskuussa saamme kriitikoksi Risto
Laasimon, jonka on luonnehdittu olevan
"Kuvataiteen skitsofreenikko - maalari ja
galleristi". Hänen taustallaan on taideopintojen
ja oman maalaustaiteen lisäksi opintoja
taidekasvatuksessa sekä Sibelius Akatemian
Arts management –koulutusohjelma, joka
kouluttaa tekijöitä kulttuuriteollisuuden alalle.
Parhaiten tunnemme hänet Galleria Mondon
vetäjänä ja monella arttilaisella onkin ollut töitä
esillä Mondossa (katso esim.

JÄSENTEN TEOKSIA Mäkkylän
taiteilijataloon
Haluatko oman näyttelyn Mäkkylän
taiteilijatalon ala-aulaan? Tai osallistua
pienryhmänäyttelyyn?
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Näyttelyaika on n 2 kk. Tälle syksylle ei ole vielä
varauksia. Lisätietoja ja ilmoittautumisia ottaa
vastaan Milla Piirainen, puh 046-9455299 tai
piirainenmilla@hotmail.com

Taiji-ryhmä Mäkkylässä – uusi peruskurssi la
23.9.
Hanna Westerlingin vetämät taiji-ryhmät
jatkavat Mäkkylässä syksyllä ma ja pe iltoina klo
18-21. Hanna järjestää uuden peruskurssin la
23.9. klo 11-17. Jos olet kiinnostunut, ota
yhteyttä Hannaan ja kysele lisää.
Ilmoittautumiset puh 050-532 7873 tai
hanna.westerling@gmail.com.

VISUAALI –vertaisarviointiryhmä
Syyskauden kokoontumisista ilmoitetaan
ryhmäpostitse jäsenistölle. Tapaamisia on noin
kerran kuukaudessa. Tilaisuus on maksuton ja
kestää n 2-3 tuntia. Voit tuoda 1-3 teosta ja
paikalle voi tulla myös ilman teoksia. Kaikki
läsnäolijat voivat osallistua teosten arviointiin.
Ei ilmoittautumista ennakkoon. Lisätietoja:
inkeri.kotilainen@luukku.com tai 040-700 0580.

UKJ:n Visiitti -näyttely
järjestetään Lohjalla Kässän -talossa 9.10. 30.10.2017. Näyttelyn isäntänä on Lohjan
Taideyhdistys. Visiitti-näyttelyn juryttää
kuvataiteilija Iiris Pessa ja näyttelyyn on
kaksivaiheinen jurytys.
Kuvajurytykseen hyvätasoiset kuvat teoksista
tulee toimittaa 15.9.2017 mennessä.
Näyttelyyn hyväksytyt työt tuodaan Kässän
taloon lauantaina 7.10. klo 14 - 16. Avajaiset
ovat tiistaina 10.10. 2017 klo 18

JÄSENTEN ESITTELYSIVUT - TEOSTEN
Kuvauspäivä LA 23.9. klo 12-16 Mäkkylässä
-

-

-

Ilmoittaudu Liisa H-Illukalle (puh 040585 0804 tai email:
liisa.illukka@wmail.fi) mutta voit tulla
myös ilmoittautumatta
Tuo teokset (voi olla myös lasin alla)
kuvauspäivänä
Numeroi teokset kuvausjärjestykseen
nrot 1-5 (laput taakse!)
Ota mukaan luettelo, jossa teostiedot
samassa järjestyksessä, esim: nro 1,
teoksen nimi, tekniikka, vuosi, koko
(listassa OMA nimesi)
KATSO tarkemmat lisätiedot vielä
oheisesta liitetiedostosta. (LIITE)

Ilmoittautumisen voi tehdä myös netin kautta.
Katso osallistumisohje ja koostelomake
www.ukj.fi Lisätietoja: Tarja
Seewald, tarjasee@gmail.com, 045-2752509
Näyttelyyn voivat osallistua kaikki UKJ:n
jäsenyhdistysten jäsenet. Tervetuloa mukaan !

Uusi deadline aineistolle on 15.10.2017.
Maritta odottaa postiasi (kts liite).32 jäsentä on
jo sivulla mukana omilla kuvillaan ja teksteillä.
Käy katsomassa. Älä ole viimeinen!
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Laitinen, gsm 040-527 3268,
mai.laitinen@kolumbus.fi

Kuvasta runo –
Runosta kuva

Näyttelymaksut: osallistumismaksu (jurytys +
1-2 teosta) 40€, hyväksytyt lisätyöt 10 €/kpl*).
Tilinumero: Nordea FI 711426 30001 23727,
Espoo Art ry, viite 1012. Näyttelyn jurytysmaksu
tilille viimeistään 10.12.2017. Lisätöiden maksut
viimeistään 20.12.2017.

Espoo Art ry:n 41. vuosinäyttely
Kaapelitehtaan Puristamolla
7.12. – 20.12.2017
Joulukuun vuosinäyttelymme teema sisältää
runojen ja kuvataiteen teosten vuoropuhelua.
Yksi osa näyttelystä kootaan näyttelyteeman
pohjalta ja toteutetaan yhteistyössä Espoon
Kirjailijoiden kanssa. Näyttelyn toinen osa on
perinteinen kuvataiteen näyttely, jossa teema
on vapaa – tosin voi olla myös runojen
inspiroimaa tai ei. Näyttelyn juryttää
ammattikuvataiteilija.

Avajaiset tiistaina 5.12. klo 17-19. Ilta on
Suomi 100v -juhlan aattoilta!
Näyttely on avoinna päivittäin 7.12.-20.12.
ma-pe klo 11-18 ja la-su klo 11-16.

Näyttelyyn voi tarjota enintään 2-4 teosta, max.
kooltaan n. 150x150 cm. Teokset tulisi olla
vuosilta 2015-2017. Tavoitteena on valita
vuosinäyttelyyn jokaiselta 1-2 teosta
mahdollisuuksien mukaan.

Valvontavuoroja päivittäin klo 11-14:30 ja
14:30-18/17 voi varata ennakkoon,
paula.jaatinen@parviainenark.fi.
Valvontavuorojen varaus viimeistään teoksien
tuonnin yhteydessä. Valvontavuorolla voi olla
useampiakin valvojia.

Teosten vastaanotto osoitteessa Kaapelitehdas,
Puristamo,Tallberginkatu 1, Helsinki,
maanantaina 4.12. aamulla 8:30-10:30.
Pääovesta sisään.

Näyttelyn purku keskiviikkona 20.12. klo
18:00-19.00. Töitä ei voi noutaa kesken
näyttelyn.

Ilmoittautumislomake ja taiteilija-CV
mukaan! Teosten taakse selkeät tiedot
(tekijä, teoksen nimi, tekniikka, hinta). Teokset
tulee olla ripustuskunnossa. Veistoksille on
matalia pöytiä esillepanoa varten.

Näyttelykutsu valmistuu myöhemmin.
Sähköinen kutsu lähetetään jäsenille, kun se
valmistuu ja sitä saa mielellään jakaa edelleen.
Painettuja kutsukortteja toimitetaan Mäkkylän
Taiteilijataloon saataville. Siitä erillinen ilmoitus
myöhemmin.

Huom. Kuvasta runo – Runosta kuva –
tiivisryhmälle annetaan tarkemmat ohjeet
teosten tuonnista ja merkitsemisestä, koska
kuvien ja runojen tulee olla jurytyksessä
yhteispakettina.

Voit siis osallistua näyttelyn jurytykseen sekä
tiivisryhmässä että perinteisessä
näyttelyryhmässä tuoden jurytykseen max 4
teosta.

Vuosinäyttelyn jurytys alkaa 10:30, johon
mennessä kaikki tarjotut työt tulee olla paikalla.
Teoksia ottavat vastaan näyttelytoimikunnan
jäsenet. Lisätietoja tarvittaessa Paula Jaatinen,
gsm 050-5880122,
paula.jaatinen@parviainenark.fi tai Maritta

Liitteet: Ilmoittautumislomake, Teoslipukkeet

*) 10 eur/kpl näyttelyyn hyväksytyistä lisätöistä
samalta tekijältä
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VUOSINÄYTTELY 2017

ma 4.12. klo 8.30 – 10.30 (viimeistään!)

Kaapelitehdas,Puristamo /näyttelyaika 7.12.-20.12.

Taiteilijan nimi

Teos

Vuosi

Puhelin

Sähköposti

Tekniikka

mitat (ei
pakollinen)

Hinta

1.

2.

3.

4.

Espoo Art ry ei ole vakuuttanut teoksia
Teoksiani saa kuvata ja kuvan julkaista, tekijä mainiten KYLLÄ _______
HUOM______________________________________________________________________
Espoo Art
Mäkkylänkuja 3
ESPOO
www.espooart.fi

9

EI _______

ARTTU

Espoo Artin tiedotuslehti 3/2017

1708817-6

Tekijä

Teos

Puhelin

Vuosi

Sähköposti

Tekniikka

Mitat

Hinta

..........................................................

Tekijä

Teos

Puhelin

Vuosi

Sähköposti

Tekniikka

Mitat

Hinta

...................................................................................

Tekijä

Teos

Puhelin

Vuosi

Sähköposti

Tekniikka

Mitat

Hinta

…………………………………………………………………………………………………………….
Tekijä

Teos

Puhelin

Vuosi

Sähköposti

Tekniikka
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www.espooart.fi

Nettisivut uudistettiin vuoden 2017 alussa ja ovat nyt toiminnassa. Tuoreimmat tiedot tapahtumista,
kursseista yms saat klikkaamalla Ajankohtaista –palkkia sivujen yläreunassa. Seuraa niitä. Artussa on
tietoa myös, mutta uusimmat saattavat puuttua. Ensimmäisten 32 jäsenen ”käyntikortit” ovat
jäsenluetteloa klikkaamalla nyt katsottavissa. Ryhdy sinäkin hommiin ja toimita teoskuvasi ja lyhyt
teksti itsestäsi PIKAISESTI! Onnistuisiko jo tämän syksyn aikana? Avaa jäsenluettelossa nimi ”Sari
Holmgren”. Näet esimerkin sivusta, jollainen on tavoitteena tehdä jokaiselle.
-

Tarvitaan 3-5 teoskuvaa, tiedot teoksista sekä teksti/tiivistelmä, jossa yhteystietosi, mahdollinen
kotisivulinkki tai muita linkkejä (toiset yhdistykset, joissa olet mukana)
Aineisto mahdollisimman pian ja viimeistään 15.10. Maritalle (kts jälj.ohjeet)
Esitttelysivujen perustamiskustannus on 10 €/jäsen, muita vuosittaisia kuluja ei ole.
Omien tietojen/kuvien päivitys puolivuosittain. Tarkemmat ohjeet tästä myöhemmin.
HUOM. Kaikki kuvat skaalataan esimerkkialueen sisään (Sarin esimerkkisivu)
Jos haluat, että teoksesi kuvataan ”käyntikorttisivullesi”, toimi kohdan A mukaan. Jos sinulla on jo
hyvät kuvat teoksistasi, toimi kohdan B mukaan. Molemmissa tapauksissa teksti erikseen: Lähetä
erikseen teksti/tiivistelmä mai.laitinen@kolumbus.fi . Teksti sisältää yhteystietosi (jotka haluat sivulle)
yhteensä noin max 70 sanaa tai 600 lyöntiä. Kerro jotain itsestäsi, taiteestasi tai kerro omia ajatuksiasi
taiteen tekemisestä. It’s up to you! Lisäksi mahdollinen kotisivulinkkisi.
A ) KUVAUSPÄIVÄ la 23.9. klo 12-16 Mäkkylässä

-

-

Ilmoittaudu Liisa H-Illukalle (puh 040-585 0804 tai liisa.illukka@wmail.fi) mutta voit tulla myös
ilmoittautumatta
Tuo teokset (voi olla myös lasin alla) kuvauspäivänä
Numeroi teokset kuvausjärjestykseen nrot 1-5 (laput taakse!)
Ota mukaan luettelo, jossa teostiedot samassa järjestyksessä, esim: nro 1, teoksen nimi, tekniikka,
vuosi, koko (listassa OMA nimesi)
Liisa ottaa teoslistan ja huolehtii kuvattujen teosten taltioinnista
Veistoksiin lappu merkiksi, miltä puolelta kuvataan
JOS et pääse kuvausajakohtana itse, voit tuoda ”paketin” Mäkkylään aiemmin (kirjaston etuosaan
seinän vierelle) teokset selkeästi merkittyinä ja lista mukana tai ota yhteys Liisaan. Laputa vielä
pakettisi ”KUVAUS 23.9.” Mäkkylän ovet avoinna syyskuussa ainakin: ma ja pe-iltaisin klo 18.00 (taijiryhmä), keskiviikkoisin klo 11-15, torstaisin 13-15.30 sekä ti 12.9. klo 12-16.
B) SINULLA ON OMAT TEOSKUVAT
Talleta kuvat omalle muistitikulle, kuvat jpg-tiedostoina, kuva saisi olla max 3 MB –
Talleta kuvat numeroin 1-5 tai teosten nimien mukaan
Talleta teosluettelo tikulle numeroiden tai nimien mukaan (tiedot: teoksen nimi, tekniikka, vuosi,
koko)
Talleta tikulle teksti/tiivistelmäosuus (kts tarkemmin kohta A)
Talleta tikulle myös mahdollinen kotisivulinkki tms
Laita kuoreen muistitikku + palautuskuori, jossa oma nimesi ja osoitteesi
11
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Postita kuori osoitteella: Maritta Laitinen, Puutarhatie 11B, 02710 ESPOO tai
tuo kuori Mäkkylään Maritan oven postilaatikkoon, huone nro 4 alakerta (kun ovet auki
kurssiaikoina). Mikäli et halua esittelysivua itsestäsi nettisivuille, toivoisimme, että ilmoittaisit
siitä joko puhelimitse tai sähköpostitse Maritalle.
Lisäkysymyksiin vastaavat kaikki työryhmän jäsenet: Veikko Kuhmonen, 040 524 0229,
veikko.kuhmonen@gmail.com, Liisa Heikkinen-Illukka, 040 585 0804, liisa.illukka@wmail.fi , Maritta
Laitinen, 040 527 3268, mai.laitinen@kolumbus.fi, Sari Holmgren, 040 716 6409,
sari.holmgren@saunalahti.fi

järjestetään myös konsertteja ja muita
tapahtumia. Me pääsimme ryhmänä
tutustumaan kesänäyttelyyn toukokuussa
ennen kuin taidekeskus oli virallisesti
avattu.
Päärakennuksen isossa salissa oli Marjatta
Tapiolan tunnettuja pääkalloja, mutta
uudella varsin herkällä tyylillä toteutettuna.
Kallot olivat muuttuneet aivan kuin
aineettomiksi ja kevyiksi kertoen silti
eläimen kohtalosta.
Tero Laaksosen työt hallitsivat pääsalia.
Maavärien koko skaalalla niissä oli
tunnistettavia elementtejä ja viitteitä
muinaisiin ja kaukaisiin kulttuureihin, mutta
luonto on myös läsnä hänen monissa
töissään.

RETKI TAIDEKESKUS SALMELAAN

Espoo Artin kevätretki onnistui pitkästä
aikaa, bussi oli täynnä, kun arttilaiset
seuralaisineen suuntasivat Mäntyharjulle.
Retken ohjelma ruokailuineen oli Maritta
Laitisen tunnetulla taidolla suunniteltu
todella täysipainoiseksi ja kaikki onnistui
erinomaisesti.

Suuren vaikutuksen minuun teki nuori
taiteilija Essi Peltonen (teos kuvassa), jonka
kiinnostuksen kohteena olivat kasvot,
mutta
niiden
ilmeet
oli
kuvattu
uskomattomalla intensiteetillä. Olen varma,
että hänestä kuullaan vielä paljon.
Inari Krohnista olen aina pitänyt, eikä hän
pettänyt tälläkään kertaa. Hänen töissään
oli mystisiä, salaperäisiä tunnelmia herkällä
tavalla kuvattuna.

Salmela sijaitsee luonnonkauniilla paikalla
Mäntyharjun kirkonkylässä Pyhäveden
rannalla.
Taidekeskus
on
vähitellen
laajentunut päärakennuksesta ympärillä
sijaitseviin muihin rakennuksiin ja siellä
12
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Ei
pidä
tietenkään
unohtaa
Jussi
TwoSeveniä, joka työskentelee Mäkkylän
taiteilijatalossa ja aloitteli uraansa Espoo
Artissa. Graffittitaiteilijanakin tunnetun
Jussin mahtavat eläimet olivat saaneet
Salmelassa oman huoneensa.

KESÄINEN NÄYTTELYKIERROS

Monessa mukana ollut graafikko Tuula
Lehtinen liikkui silkkipainolla toteutetuissa
valokuvamaisissa töissään
aika paljon
unenomaisissa Viipurin tunnelmissa.

Pyykkisen raikas uusi lähestymistapa
perinteiseen maalaustaiteeseen tuo maalaukset
tähän päivään. Teokset avautuvat katsojan
tilaan muodostuen ikään kuin kolmelta eri
tasolta: pohjalla tilaa kuvaava herkkä pelkistetty
valöörimaalaus, sen päällä harsomainen osin
läpinäkyvä peilaava pinta ja viimein tilan
peilaus kiiltävässä pinnassa. Tämä viimeinen
peilaus vie katsojan ja tilan mukaan teokseen.
Tila johon teos on sijoitettu katsojineen
muodostaa teokseen elävän muuttuvan osan.
Teokset tuntuvat lähestyvän vaikutelmaa
virtuaalimaailmasta. Maalaukset yhdistävät
mielessäni upeasti idean digitaalimaailmasta,
VR- ja AR maailmasta perinteiseen
maalaustaiteeseen. Jotain uutta on löytynyt.

TAMPEREELLA
VUODEN NUORI TAITEILIJA 2017 TIINA
PYYKKINEN, Tampereen taidemuseo 16.6.27.8.2017

Salmelassa on aina paljon veistoksia ja tällä
kertaa suurimman vaikutuksen minuun teki
Taru Mäntynen, joka oli onnistunut
vangitsemaan töihinsä liikkeen.
Salmelan jälkeen kävimme Vuohijärven
luonto-ja kulttuurikeskuksessa, joka on
noin puolen tunnin ajomatkan päässä
Taidekeskus
Salmelasta.
Luonto-ja
kulttuuritalo on entinen kirkko, jonka jäätyä
vaille käyttöä Tuomas Hoikkala, Salmelan
johtaja päätti ostaa sen. Viime vuonna
talolla oli vieraillut n. 11 000 kävijää. Talolla
olikin tänä vuonna upeat näyttelyt;
taiteilijoina olivat luontokuvistaan tunnettu,
tv:stäkin tuttu Minna Pyykkö, lintukuvaaja
Markus Varesvuo ja kuvanveistäjä Jussi
Mäntynen. Näyttelykokonaisuuden nimi oli
Selviytyjät.
Retken päätteeksi käytiin vielä Lapinjärven
Mehiläispesässä.
Mielenkiintoinen
kaikkiaan.

ja monipuolinen

retki

Liisa Knuuti

KERAAMIKKO MERJA HAAPALA, Once Upon a
Time
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Tampereen taidemuseo 16.6.-27.8.2017

Hieno katselmus yhden merkittävän
taiteilijamme töihin.

Taidemuseon alakerrassa Merja Haapalan 30vuotisretrospektio tuo hienosti esiin taiteilijan
kaksi taidemuotoa vapaa veistotaide ja
keraaminen muotoilu. Hauskojen,
kerronnallisten, jopa traagistenkin pienten
värillisten veistosten rinnalla nähdään pitkälle
tyyliteltyjä abstrahoituja hillittyjä teoksia.

NANNA SUSI, Soul Weaving
Finlayson Art Area, Vooninki-Sali 9.6.27.8.2017
Nanna Suden voimakkaat vahvoin vedoin
rakennetut isot maalaukset ja niiden paksut
värikerrostumat tekevät voimakkaan
vaikutuksen hämärässä Vooninkisalissa.

KIMMO KAIVANTO, Sara Hildenin Museo 16.6.3.9.2017

CANAL CHEONG-JAGERROOS,

Näyttely antaa kattavan kuvan Kaivannon
teoksista 1960-ja 1970luvuilta. 80-luku jää
pääosin näyttämättä, 90-luvulta on esillä vain
yksi tuskallinen maalaus. Näyttelyn työt
näyttävät Kaivannon tuotannon vahvan oman
merkkijärjestelmän, symbolistisen puolen mm.
sormineen, saappaineen ja lumpeineen.
Luonnonkatastrofi ja globaali uhka ovat
keskeisiä teemoja. Kaipaamaan jään 80-luvun
uskonnollisen kauden töitä. Tuntuu todella
hämmentävältä, että Kaivannon maalaustyö
näyttää tyrehtyvän jo varhain, n. 60-vuotiaana.
Näyttelyselostuksen mukaan tämä lienee
tapahtunut kahdestakin syystä: New Yorkin
näyttelyn saaman laihan huomion ja toisaalta
arkkitehtuurin liittyvien veistosten viemän
energian vuoksi (Forum, Tampere-talo,
Tampereen Kaupungintalo ). Lieneekö lisäksi
vaikuttanut dramatiikka henkilökohtaisessa
elämässä? Kaivannon työt ovat edelleen täysin
ajanmukaisia, tuntuvat olleen aikaansa edellä.

Finlayson Art Area, Vooninki-Sali 9.6.27.8.2017
Nanna Suden töiden vahvaa osin mielestäni
raskastakin vaikutelmaa keventävät samoissa
tiloissa esitellyt kiinalaissyntyisen Canal
CheongJagerroosin pääosin vaalein sävyin, osin
kollaasitekniikalla rakentuvat herkät teokset.
Tampere, Finlayson Art Area
Kolmatta kertaa järjestetty taidetapahtuma
Tampereen keskustassa esittelee
huipputaidetta 9.6.-27.8.2017. Nanna Suden ja
Canal CheongJagerroosin lisäksi alueella on
nähtävillä myös mm. Outi Heiskasen grafiikkaa,
Miina Äkkijyrkän veistoksia, kuvanveistäjä HC
Bergin teoksia sekä kotimaisen lasitaiteen
klassikoita.
Paula Jaatinen

14

