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Puheenjohtajan tervehdys 
Joulun odotus saa pian täyttymyksen – jäävätkö hetkeksi kiireet ja nautitaan läheisten seurasta. 
Toivon, että meillä jokaisella on mahdollisuus pysähtyä näin vuoden vaihteen aikaan, muistella 
kulunutta vuotta ja suunnitella tulevaa. 

Kulunut vuosi 2019 on ollut todella työntäyteinen Espoo Artin toiminnassa ja Mäkkylän 
taiteiijatalossa. Laskin ihan huvikseni kuinka monta tapahtumaa oli kirjattuna kurssi- ja kirjastotilan 
varauskalenterissa nyt syksyn aikana. Lukumäärä oli reilut 110 tapahtumaa! Tähän sisältyy kaikki 
kurssit (omat ja ulkopuoliset), kritiikki-illat, visuaalit, luennot ja juhlat. 

Kevätkauden varaukset ovat jo hyvässä vauhdissa. Uusista kursseista on tässä lehdessä paljon infoa ja 
samoin kevään vuosinäyttelystämme Vuodenajat – Årstider. 

Vuoden aikana olemme menettäneet muutaman pitkäaikaisen arttilaisen. Toki olemme uusia 
jäseniäkin saaneet hakemusten perusteella. Vuosi 2020 on 44. toimintavuotemme. 
Yhdistys on kasvanut alun kymmenestä perustajasta reiluun 200 jäseneen. Toisaalta kuitenkin tuo 
reilun 200 jäsenen lukumäärä on pysynyt melko vakiona jo useita vuosia. Hyvä näin. Minusta ei ole 
tarvetta lisätä jäsenmäärää vain lukumäärän vuoksi, vaan niin, että  kaikille voidaan tarjota mielekästä 
toimintaa, johon voi halutessaan osallistua. 

Jäsenten omia näyttelyitä on ollut runsaasti. Infoa näistä on voinut lukea ainakin yhdistyksen 
Facebook-sivuilta, jos näyttelytiedot on sinne lähettty. Facebook-sivuille on avattu myös ns 
keskustelufoorumi, johon jokainen arttilainen voi liittyä mukaan. Muutoin yhdistyksen tiedotukset 
julkaistaan Arttu-lehdessä ja nettisivuilla www.espooart.fi sekä ryhmäpostijakeluna jäsenten 
sähköpostiosoitteisiin.  
 
Mäkkylän taiteilijatalon alueesta on lehdistössä ollut jo jonkin verran kirjoituksia. 
Aluesuunnitteluvaihe on käynnistetty, Skanska Oy on saanut jatkokäsittelyyn alueen ja taiteilijatalokin 
on purkulistalla. Kuinka kauan tuo suunnitteluvaihe vie, on vaikea sanoa. Naapurikoulu ja päiväkoti 
todennäköisesti siirtyvät toisaalle syksyn 2021 aikana. Mitä sitten?  

Olemme saaneet kutsun osallistua Espoon kaupungin kulttuuri- ja suunnittelutoimen johdolla 
käytäviin neuvotteluihin, joissa mietitään erilaisia vaihtoehtoja yhdistyksemme tilatarpeisiin ja 
työhuonetarpeisiin. Näistä kerron mielelläni lisää kun kerrottavaa on. 
Joulukuun alussa esille nousi mm. Aurorakoti (Träskändan kartanon alueella), 
johon kaavaillaan erilaisia toimijoita. Pohdinta jatkuu, ja tapaamiset jatkuvat. 

Toivotan kaikille antoisia lukuhetkiä Artun parissa.

Hyvää Joulua ja Onnea Tulevalle Vuodelle!

Maritta  
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Taidelainaamoprojekti Mainiokoti Kristiinan kanssa 

Mainiokoti Kristiina on Etelä-Leppävaarassa sijaitseva vanhuksille lyhytaikaista hoivaa tarjoava 
hoivakoti. Vanhukset tulevat sinne, kun heillä on tarve hoivalle ja kuntoutukselle muutaman viikon 
ajaksi vaikkapa omaishoitajan loman tai putkiremontin takia. Asukkaita hoivakodissa on kerrallaan 
vajaa 40. Samassa rakennuksessa toimii myös vanhusten palvelutalo.

Aloite taidelainaamoprojektista tuli yhdeltä arttilaisista, Helena Kääriäiseltä, joka sattuu asumaan 
aivan Mainiokoti Kristiinan lähistöllä. Espoo Artin hallitus innostui heti ideasta: me arttilaiset 
olemme etuoikeutettuja espoolaisia, koska meillä on tällainen hieno harrastus, jota Espoo on moni 
tavoin tukenut vuosien varrella. Siksi hallituksen mielestä on hienoa voida jakaa saamaansa hyvää ja 
tuottaa iloa muille.

Arttilaiset lähtivät toteuttamaan projektia luovuttamalla taulujaan taidelainaamon käyttöön. Niitä 
kertyi lyhyessä ajassa yli 60. Mainiokoti Kristiina puolestaan organisoi ripustuskiskot kaikkiin 
huoneisiin ja myös käytäville myöhemmin toteutettavaksi suunnitelluille arttilaisten näyttelyille. 
Ensimmäisten taidenäyttelyiden ajankohdaksi on kaavailtu tammikuuta 2020. Mainiokodista löytyi 
varastotila, jossa tauluja voidaan säilyttää silloin, kun ne eivät ole asukkaiden huoneissa.

Kun hoivajaksolle tulee uusi vanhus, saa hän valita huoneeseensa mieleisensä maalauksen. 
Lainaaminen ei maksa mitään eli koko toiminta perustuu taiteilijoiden haluun tuottaa väriä ja 
virikkeitä näiden vanhusten elämään. Hoivajakson päätyttyä työ palautuu lainaamoon ja aikanaan 
seuraavalle vanhukselle. 

Projekti on päässyt vauhtiin marraskuun 2019 lopulla. Yksikön johtaja Satu Lamminsalo kertoo 
asukkaiden ottaneet idean innokkaasti vastaan ja suurimman osan kanssa onkin taulu huoneeseen 
valittu. Osa asukkaista on käyttänyt paljon aikaa ja harkintaa taulun valintaan, jotta ovat saaneet 
mieleisensä teoksen seinälleen. Monet ovat halunneet kertoa, miksi valitsivat juuri kyseisen taulun. 
Esimerkiksi koko elämänsä purjehdusta harrastanut asukas löysi ilokseen taulujen joukosta merta ja 
purjeveneitä esittävän taulun. Myös yksikön hoitajat ovat olleet erittäin innostuneita ja ryhtyneet 
lainaamon innoittamina maalaamaan akvarelleja yhdessä asukkaiden kanssa. Pari Aalto-yliopiston 
graduntekijää suunnittelee liittää projektimme lopputyöhönsä, jossa tutkivat miten taidetta ja 
muotoilua voi käyttää edistämään yhteisöstä lähtöisin olevia hankkeita. Lehdistökin on ollut 
alustavasti kiinnostunut.

Espoo Artin hallituksen mielestä tämä on win-win projekti parhaimmillaan: me taiteilijat olemme 
iloisia kun joku jossain nauttii töistämme ja hoivakoti on kiitollinen saadessaan uusia virikkeitä 
hoivajaksoja elävöittämään. Kiitos kaikille osallistuneille!

3



Espoo Artin tiedotuslehti 4 / 2019

Ilmari Kianne on kuollut 

Espoo Artin vanhemman ikäpolven hyvin tuntema Ilmari Kianne kuoli elokuun 30. päivänä 2019. 

Ilmari oli yhdistyksemme jäsen liki 
kolmekymmentä vuotta ja osallistui lukuisille 
artilaisten tekemille maalausmatkoille 
Välimeren maihin. Hän oli myös tunnettu 
henkilö Espoon työväenopiston 
maalaussaleissa ja pidetty henkilö kaikissa 
yhteisöissä, joissa hän liikkui. 

Viesti hänen kuolemastaan tuli odottamatta, 
olihan hän vastikään viettänyt hyväkuntoisena 
91-vuotispäiviään ja valmistautui aloittamaan 
uutta maalauskautta pitkäaikaisen ryhmänsä 
parissa Mäkkylässä. 

Ne, jotka hänet tunsivat ovat varmaan yhtä 
mieltä siitä, että Ilmari oli persoonallisuus. 
Vaikka hän oli koulutukseltaan diplomi-
insinööri, hänessä oli myös aimo annos 
humanistia. Ilmari arvosti taidetta sen eri 
muodoissa, mm. vanhoja arvorakennuksia. 
Nykypäivän monotonista rakentamista hän 
vierasti.

Maalaaminen oli Ilmarille elinehto. Hän 
paneutui siihen tietyllä ehdottomuudella ja 
haki  töissään lopullista muotoa niin kauan, että saattoi ne hyväksyä. Tästä syystä hän nosti telineelle 
jo kauan sitten maalaamiansa töitä yhä uudestaan, jos ne eivät häntä jostakin syystä  miellyttäneet. 
Joitakin aiheita hän on maalannut moneen kertaan. Esimerkkinä näistä on aihe auringonkukista. Myös 
omakuvia hän maalasi useina versioina. Ilmarin taulujen aiheet vaihtelivat naturalistisista Välimeren 
maisemista ekspressionistisiin ja kuvitteellisiin ilmiöihin. Mm. tuonpuoleinen esiintyi hänen 
maalauksissaan usein pääkalloina. Tyypillistä Ilmarille oli myös hänen tuotteliaisuutensa. Tauluja kertyi 
satoja eikä luku tuhatkaan liene kaukana.

Ilmarin pitäytyminen hänelle ominaisiin rutiineihin kävi ilmi koko hänen maalausvarustuksestaan, 
joka käsitti vanhat, paljon nähneet ja kokeneet pukimet, öljyvärin kyllästämän kassin ja suojakankaat 
sekä ennen kaikkea A1-kokoa olevat maalauspohjat.

Omien töittensä tuomista esille näyttelyssä Ilmari vierasti, mutta yhteisnäyttelyihin hän osallistui 
ahkerasti. Ennen kuolemaansa hän oli valmis oman näyttelyn järjestämiseen ja sen suunnittelua 
jatketaan edelleen. 

Ilmari Kianne oli täsmällinen ihminen, joka edellytti, että jokainen hoitaa ryhmässä oman osuutensa. 
Mutta hän oli myös valmis yhteisiin rientoihin kun niiden aika oli. Maalauskaverina hän oli aina 
luotettava ja innostava.

Kalevi Hämäläinen
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AJANKOHTAISTA  

VUOSIKOKOUS 2020  

Espoo Art ryn vuosikokos pidetään tiistaina 25.2.2020 klo 18.00, Paikkana Mäkkylän taiteilijatalo, 
Mäkkylänkuja 3. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten toimintakertomus ja 
tilinpäätös 2019, toimintasuunnitelma ja budjetti 2020, hallituksen jäsenyydet ja muita tärkeitä asioita. 
Tule mukaan vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. 

Ennen vuosikokousta järjestetään taideluento klo 16.30-17.30. Taideluennon pitäjä ja aihe ilmoitetaan 
myöhemmin nettisivuilla ja viesti asiasta tulee myös jäsenille sähköpostitse. 

ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS KEVÄTKAUDELLA 2020 ke 18-20  

Elävän mallin piirustusillat jatkuvat Mäkkylän taiteilijatalossa keskiviikkoisin 22.1. – 8.4. klo 18 – 20. 
Piirrämme ilman ohjausta, yleensä 1 – 3 minuutin asentoja (croquis), kukin tuo omat piirustusvälineet 
mukanaan. Illan osallistumismaksu 7 € maksetaan käteisenä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille halukkaille, yhdistyksen jäsenyyttä ei vaadita. 

Lisätietoja: Veikko Kuhmonen, 040 5240229, veikko.kuhmonen@gmail.com ja Milla Piirainen, 046 
9455299, piirainenmilla@hotmail.com 

CARBORUNDUM –TYÖPAJA - parittomien viikkojen tiistaisin klo 12-16  

Työpajat jatkuvat 14.1.2020 alkaen aina huhtikuun loppuun parittomien viikkojen tiistaisin. 
Kertamaksu 15 euroa, joka sisältää tarvittavat paperit, värit, painolaatat ja opetuksen. Kertamaksua on 
jouduttu nostamaan yhä nousevien materiaalikustannusten kattamiseksi. Ota mukaan omat 
suojavaatteet ja keltaiset kumihanskat. Lisätietoja Hanne Rokkanen, 050-3771 453 tai 
hanne.rokkanen@gmail.com 

AKVARELLEJA GRAFIIKAN KEINOIN 14.-15.3.2020  

Viikonloppukurssi akvarellejä grafiikan keinoin on suunnitteilla maaliskuun puoleenväliin Hanne 
Rokkasen vetämänä. Tästä tarkemmat tiedot kevään aikana nettisivuille ja jäsenille sähköpostiviestinä. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Hanne Rokkanen, 050-3771453 tai hanne.rokkanen@gmail.com 

AVOIN ATELJEE –MAALAUSRYHMÄ  

Maalausryhmä jatkaa maalaamista yhdessä ke 8.1.2020 klo 11-15 Mäkkylässä. 
1-2 mahtuu lisää. Talvilomaviikolla (8) ei kokoonnuta ja syksyn viimeinen kerta on huhtikuun lopussa. 
Jos olet kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä: Seppo Lintunen, 045- 1176050 tai 
seppo.lintunen2011@gmail.com 
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VEDIC ART -MAALAUSKURSSIT Espoossa 28.-29.3. ja 23.-24.5.2020 

Tervetuloa maalaamaan hiljaisuuteen, kuunnellen itseä, jossa suorittaminen on poissa ja annamme tilaa 
luovuudelle. 
Vedic Art sopii kaikille joita luovuus kiinnostaa. Aloittelijalle taikka ammattilaiselle. Henkilölle joka 
kaipaa luovuuden lukkojen poistamista ja intuition vahvistamista. Henkilölle joka haluaa sisäiseen 
kasvuprosessiin taiteen kautta sekä syvempää tietoisuutta. 

Kurssi perustuu ruotsalaisen kuvataiteilijan Curt Källmannin kehittämään 17 taiteen prinsiippiin. 
Intensiivi viikonloppukurssin hinta peruskurssi 165,00 (sis. alv 24% 29,85) sekä kahvi/tee tarjoilun. 
(Arttilaisille peruskurssi 135,00/vkl) Jatkokurssit 150,00 sekä avaruuskurssi 200,00. ( klo 11.00- n. 
18.00). 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kuntsianne@gmail.com 0400-787 886 www.annekuntsi.fi ESPOO
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REPIN-iNSTITUUTIN MAALAUSKURSSIT KEVÄT 2020 ESPOOSSA  

MESTAREIDEN OLKAPÄILLÄ 30.1.–28.5.2020 torstaisin klo 17:30–20:30 

Miltä tuntuisi oppia taidetta Michelangelon tai Rembrandtin johdolla? "Seisomme kaikki mestareiden 
olkapäillä" sanonta kertoo, kuinka nykyajan taiturimmekin ovat velkaa aiem-mille uranuurtajille. 
Kuten mestarit olivat joskus oppipoikia, niin mekin voimme oppia vanhoilta sekä nykypäivän 
taitureilta... ja tulla ehkä itsekin jonakin päivänä mestareiksi. Mestarikopiointi oli entisaikoina 
vakiintunut menetelmä tekniikoiden, estetiikan ja havainnointikyvyn harjoittelussa. Kurssilla emme 
vain kopioi, vaan opettelemme tutkimaan mestareiden meille teoksissaan jättämiä opetuksia, sekä 
rakennamme vahvaa työmetodia, jota voimme hyödyntää kehityksessämme. Lisäksi oppilaat pääsevät 
piirtämään ja maalaamaan omia originaaleja teoksiaan valitsemiensa mestareiden tyylin mukaan. 
Kurssi soveltuu kaiken tasoisille opiskelijoille ja ammattilaisille. Tervetuloa! 

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo, Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo Opettajat: Paul Laane 
Hakuaika: Haku su 26.1.2020 mennessä Repin-instituutti. Lisätiedot: www.repininstituutti.fi 

KLASSISET MAALAUKSET 31.1.–22.5.2020  perjantaisin klo16:30–19:30 

Repin-instituutin kuvataidekoulutus keskittyy klassisen maalauksen ja piirustuksen sekä plastisen 
anatomian, taidehistorian, perspektiivin ja sommittelun opetukseen. Opetus toteutetaan samalla 
tavalla kuin Pietarin taideakatemiassa. Repin-instituutin kuvataidekoulutuksessa pyritään antamaan 
opiskelijoille koulutusta visuaalisten alojen ammattilaisen välttämättömistä taidoista. 

Espoossa järjestettävä Klassiset maalaukset -kurssi perustuu klassisiin opetusmenetelmiin esittävän 
kuvan rakentamisessa. Kurssilla keskitytään realististen öljyvärimaalausten tekemiseen klassisten 
aiheiden parissa, mm. patsaat, maisemat, asetelmat, muotokuvat ja figuurit. Kurssilla maalataan myös 
alastomasta mallista. Kurssi soveltuu kaiken tasoisille opiskelijoille ja ammattilaisille. Tervetuloa! 

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo, Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo Opettajat: Paul Laane 
Hakuaika: Haku su 26.1.2020 mennessä Repin-instituutti. Lisätiedot: www.repininstituutti.fi
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VISUAALI- vertaisarviointiryhmä  

Kevään visuaaliryhmä kokoontuu Mäkkylän taiteilijatalon kirjastotilassa kerran kuukaudessa. 
Ajankohdat tarkentuvat myöhemmin ja ne päivitetään tämän otsikon alla ja ilmoitetaan sähköpostitse 
jäsenille. 

Visuaali-tapaamisissa keskustellaan osallistujien mukanaan tuomista teoksista siten, että jokainen saa 
vuorollaan antaa niistä omanlaisensa palautteen. Kukin osallistuja voi tuoda arvioitavaksi 1-3 teosta, 
ilman teoksiakin voi tulla mukaan katselemaan taiteilijatoverien aikaansaannoksia ja keskustelemaan 
niistä. Ryhmään tuleminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista, ei myöskään kokemusta taideteosten 
arvioinnista. Ryhmän vetäjänä toimii Inkeri Kotilainen (p. 040 7000580) 

TAIDEKAHVITTELIJAT  

Tutustumme vuoden mittaan Emman, Ateneumin ja Kiasman tarjontaan. Tapaamisen jälkeen 
kokoonnumme vuorossa olevan museon kahvilaan juttelemaan näkemästämme taiteesta ja 
”parantamaan maailmaa”. Tarkoituksena on taidekokemusten ohella tutustua yhteisömme (EspooArt) 
jäseniin ja iloita yhdessäolosta. Oman näyttelykäyntinsä voi suunnitella itselleen sopivaksi, saleissa voi 
käyskennellä yksikseen tai kavereiden kera. Ajatuksena on, että kukin katsoisi ensin näyttelyn ja 
kahvilakokoontuminen olisi sen jälkeen ennalta sovittuna aikana. Ilmoitettu tapaamisaika on siis 
kahvilatapaamisen alkamisaika. 

Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Ryhmän vetäjänä toimii Inkeri Kotilainen (puh. 040-7000580) 

JÄSENTEN ESITTELYSIVUT  

Jäsenluettelosta pääset jäsenten “käyntikorttisivulle” klikkaamalla kyseisen henkilön nimeä. Jos haluat 
oman käyntikorttisivusi, ole aktiivinen. Lähetä teoksistasi kuvat (koko noin 1MB) ja kirjoita lyhyt 
taiteilijaesittely itsestäsi (katso malleja toisilta). Lähetä aineisto sähköpostitse: 
veikko.kuhmonen@gmail.com tai mai.laitinen@kolumbus.fi 
Teoksista tiedot: teoksen nimi, tekniikka, vuosi ja koko. Esittelysivujen perustamiskulut on 10 euroa, 
muita vuosittaisia maksuja ei ole. Lisätietoja yllämainituilta henkilöiltä. 
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FACEBOOK & INSTAGRAM

Fb-päivitykset (www.facebook.com) hoitaa Jenny Eräsaari. Tavoitteena on saada sivuille jäsenten 
näyttelykutsuja ja yhdistyksen tai jäsenten muita tapahtumia. Näyttelyinfot lähetetään: 
jenny.erasaari@gmail.com 

Facebook-keskusteluryhmä ”arttilaiset” on perustettu Inkeri Kotilaisen toimesta . Liity mukaan 
arttilaisten keskustelufoorumille. 

Instagram-päivityksiä (www.instagram.com) hoitaa Signhild Kempe-Järvensivu 
signhild.kempe@jarvensivu.com. Lähetä hänelle kuvia töistäsi, tietoja tapahtumista ja näyttelyistäsi. 
Teoskuviin tiedot: tekijä, teoksen nimi, tekniikka ja mielellään vuosi. Ole aktiivinen omalta osaltasi, 
niin sivuillamme on elämää!  

Espoo Artin seuraava kritiikki-ilta on 9.3.2020 

klo 18.00-20.30 Espoon Taiteilijatalolla 

Kriitikoksi on lupautunut taiteilija Metta Savolainen.  

Moni meistä tuntee Metan mm. Espoon Työväenopistosta, missähän on opettanut akvarellimaalausta 
ja metalligrafiikkaa. Metta on valmistunut 1995 taiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta (Helsinki), 
missä hän on lisäksi suorittanut visuaalisen alan taideopettajan pedagogiset opinnot. Metta on myös 
vetänyt unohtumattomia maalauskurssimatkoja mm. Espanjassa ja Italiassa. 

Metta kertoo taiteestaan verkkosivuillaan mm. seuraavaa: Maalauksissani on kirkkaita värejä sekä 
yksinkertaisia symbolistisia hahmoja. Maalaan, koska minulle on tärkeää olla suorassa yhteydessä 
väreihin, värit hellivät. Mutta maalaamisen kanssa menen herkästi liian syvälle kuvaan, ajaudun 
upottavaan suohon, joista ei tunnu olevan ulospääsyä; silloin turvaudun metalligrafiikkaan. 
Metalligrafiikan hitaus, käsityömäiset vaiheet sekä rytmisyys tuovat takaisin maan pinnalle.

Toistuvia teemoja kuvissani ovat olleet
metsän pyhyys sekä rakkauden eri olomuodot.
Tiedän maalanneeni surua ja lohtua.
Ihmissuhteita. Puusuhteita. Jumalasuhteita.
Mutta varmasti myös muuta.

Kritiikkitilaisuuteen voi ilmoittautua sähköpostitse helena.kaariainen@fimnet.fi tai puhelimella/
tekstiviestillä 0408309889 (Helena Kääriäinen). Mukaan saa tuoda 3 työtä ja osallistumismaksu on 10 
euroa. Viiden euron hinnalla voi tulla paikalle pelkästään katsomaan. Erityisen tervetulleita ovat viime 
vuosien uudet jäsenet: mainio tilaisuus tutustua arttilaisiin ja saada uutta intoa omien ja toisten töiden 
katselemisesta ja kriitikon ohjeista. 
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NÄYTTELYMAHDOLLISUUKSIA 

JORVIN SAIRAALAAN näyttely 2020  

Espoo Art organisoi pienryhmänäyttelyn Jorvin sairaalaan syksyllä 2020. Näyttelyaika 6.9.-3.10.2020. 
Tästä lisätietoja myöhemmin kevätkaudella. Lisätietoja tarvittaessa mai.laitinen@kolumbus.fi . 

NELJÄ ELEMENTTIÄ: ILMA . AVA-Galleriassa 2020 

Gallerianäyttely toteutuu kesäkuussa 2020. Näyttelystä tarkemmat tiedot ilmoittautumisohjeineen 

tulevat www.espooart.fi -nettisivuille sekä jäsenille ryhmäviestinä  tammikuun puolella. Seuraa 

sähköpostejasi ja nettisivujamme.

MÄKKYLÄN TAITEILIJATALON NÄYTTELY  

Mäkkylän taiteilijatalossa on uusi näyttely ripustettu joulukuussa. Seuraava näyttely kootaan 
maaliskuun lopulla Repin-instiuutin kurssien opiskelijoiden teoksista. Näyttely puretaan toukokuun 
lopussa ja kesäkaudella on tauko. Lisätietoja tarvittaessa piirainenmilla@hotmail.com

ESPOO ARTIN 44. VUOSINÄYTTELY 2020 

”VUODENAJAT - ÅRSTIDER” 

Kaapelitehtaan Puristamo, 8.4. – 26.4.2020

Näyttelyn juryttää kuvataiteilija Sirkku Ala-Harja. 

Kuka voi osallistua ja millä teoksilla:  

Näyttelyyn voi tarjota  2-3 teosta. Kokoa ei rajoiteta, mutta työt tuodaan itse paikalle omin 
kuljetuksin. Teokset tulisi olla mahdollisimman uusia (vuosilta 2016-2020; ei aiemmin EA:n 
vuosinäyttelyissä olleita). Tavoitteena on valita vuosinäyttelyyn jokaiselta teos esille mahdollisuuksien 
mukaan.  Muistathan, että näyttelyyn voi osallistua vain jäsenmaksun maksanut yhdistyksen jäsen. 
Jäsenmaksut erääntyvät maaliskuun 2020 aikana. Myös osallistumismaksu tulee olla maksettuna. 
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Näyttelyn osallistumismaksu 40€/hlö, + 5 € veistoslisä/hlö
Tilinumero: Nordea FI71 1426 3000 1237 27, Espoo Art ry, viite 1012. Maksu tilille viimeistään 
22.3.2020.

Tänäkin vuonna toivotaan näyttelyyn myös veistoksia, keramiikkaa ja installaatioita seinille 
asetettujen maalausten lisäksi. Näitä teoksia voit tuoda maalausten lisäksi max 3 kpl/tekijä pieneen 
lisähintaan. 

Teosten vastaanotto  

ma 6.4. klo 8.30-10.30. Saamme avaimet klo 9.00. Töitä otetaan vastaan aulassa klo 8.30 alkaen.  
Jurytys alkaa klo 10.30 (ovet suljetaan ja vain ripustusryhmä jää paikalle. Ripustus ja teosten listaus yms 
jatkuu iltaan. osoite: Kaapelitehdas, Puristamo,Tallberginkatu 1, pääsisäänkäynti.

Ilmoittautumislomake ja taiteilija-CV mukaan! 

Teosten taakse selkeät tiedot (tekijä, teoksen nimi, tekniikka, hinta). Seinille tulevat teokset tulee olla 
ripustuskunnossa! (mikäli ei ole, teos hylätään).  Töissä tulee olle tukevat rautalangat takana, joista ne 
voidaan ripustaa. Kaapelilla on mahdollisuus vain ns naularipustukseen.   

Veistoksille, keramiikalle on matalia pöytiä (mustia ja valkoisia) esillepanoa varten. Mikäli haluat 
teoksen omalle pöydälle/telineelle, tuo se mukanasi. Teoksia ottavat vastaan näyttelytoimikunnan 
jäsenet. Lisätietoja tarvittaessa;  Maritta Laitinen(040-5273268) mai.laitinen@kolumbus.fi

Avajaiset  

tiistaina  7.4.20 klo 17-19. Näyttely on avoinna päivittäin 8.4.-26.4. ma-pe klo 11-18, la-su klo 12-16.

Valvontavuorot 

ma-pe klo 11-14.30 ja 14.30-18, la ja su klo 12-16 tai jaettuina vuoroina klo 12-14 ja 14-16.
Varaa mielellään ennakkoon: liisa.illukka@wmail.com tai puh/tekstiviesti puh 040-585 0804. Näin saat 
sen vuoron, joka parhaiten sinulle sopii. Valvontavuoron voit varata myös 6.4. töitä tuodessasi.  
Valvojia mielellään kaksi henkilöä/ vuoro ainakin viikonloppuisin. Pääsiäisen aikana näyttely pyritään 
pitämään auki, mikäli Kaapelitehdas on myös silloin avoinna. Pitkäperjantaina 10.4. näyttely on 
suljettu. 
 
HUOM! Näyttely on auki vain jos valvojat ovat paikalla.

Näyttelyn purku 

on su 26.4. klo 16.00-17.30. Näyttely sulkeutuu silloin klo 16.00. Töitä ei voi noutaa kesken näyttelyn ja 
näyttelyn purku aloitetaan näyttelyajan umpeuduttua.

Mikäli haluat osallistua näyttelytyöryhmään ma 6.4. klo 8.30 alkaen (valmistelevat työt kuten 
veistospöytien kokoaminen, töiden kuljetusta paikan päällä, teosten merkintää yms.) tai  myöhemmin 
päivällä ripustusryhmän työskentelyyn  n klo 12.30 alkaen ja voit varautua pitkään iltaan, ilmoittaudu 
ennakkoon: mai.laitinen@kolumbus.fi tai 040 5273268.

Näyttelykutsu ja juliste 

valmistuvat alkukeväästä. Sähköinen kutsu lähetetään jäsenille, julkaistaan Artussa ja yhdistyksen 
nettisivuilla www.espooart.fi.  Asiasta infotaan myös Espoo Artin sekä UKJ:n Facebook-sivuilla. Voit 
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jakaa kutsua omilla kanavillasi halujesi mukaan. Painettuja kutsukortteja toimitetaan Mäkkylän 
Taiteilijataloon saataville viimeistään maaliskuun puolivälissä. Tästä erillinen ilmoitus myöhemmin. 
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ESPOO ART ry VUOSINÄYTTELY 2020    VUODENAJAT        ILMOITTAUTUMINEN 
Näyttelyaika 8.4.-26.4.2020                     ÅRSTIDER            MAALAUKSET 
Kaapelitehdas,Puristamo 
 

                                                                              
Espoo Art 
Mäkkylänkuja 3                                                                                                                                               
ESPOO 
www.espooart.fi 
1708817-6                                                                          1                                                        

Teosten vastaanotto: ma 6.4. klo 8.30-10.30  
Muista oma CV mukaan! 
 
Taiteilijan nimi  Puhelin Sähköposti 
 
 
 

  

 
Teos Vuosi Tekniikka mitat (ei 

pakollinen) 
Hinta 

1. 
 
 
 

    

2. 
 
 
 

    

3. 
 
 
 

    

 
Espoo Art ry ei ole vakuuttanut teoksia  / Teoksiani saa kuvata/kuvan julkaista, tekijä mainiten   KYLLÄ ___     EI ___ 

ESPOO ART ry VUOSINÄYTTELY 2020    VUODENAJAT        ILMOITTAUTUMINEN 
Näyttelyaika 8.4.-26.4.2020                     ÅRSTIDER             VEISTOKSET/Keramiikka 
Kaapelitehdas,Puristamo       INSTALLAATIOT/MUUT 
 

                                                                              
Espoo Art 
Mäkkylänkuja 3                                                                                                                                               
ESPOO 
www.espooart.fi 
1708817-6                                                                          1                                                        

Teosten vastaanotto: ma 6.4. klo 8.30-10.30  
Muista oma CV mukaan! 
 
Taiteilijan nimi  Puhelin Sähköposti 
 
 
 

  

 
Teos Vuosi Tekniikka mitat (ei 

pakollinen) 
Hinta 

1. 
 
 
 

    

2. 
 
 
 

    

3. 
 
 
 

    

 
Espoo Art ry ei ole vakuuttanut teoksia  / Teoksiani saa kuvata/kuvan julkaista, tekijä mainiten   KYLLÄ ___     EI ___ 
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Tekijä 
 
 

 

email 
 

puh 

Teos 
 

vuosi 

tekniikka 
 

hinta  

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tekijä 
 
 

 

email 
 

puh 

Teos 
 

vuosi 

tekniikka 
 

hinta  

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tekijä 
 
 

 

email 
 

puh 

Teos 
 

vuosi 

tekniikka 
 

hinta  

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Repin-instituutin kuvataidekoulutus keskit-
tyy klassisen maalauksen ja piirustuksen 

sekä plastisen anatomian, taidehistorian, 
perspektiivin ja sommittelun opetukseen. 
Opetus toteutetaan samalla tavalla kuin 
Pietarin taideakatemiassa. Repin-instituutin 
kuvataidekoulutuksessa pyritään antamaan 
opiskelijoille koulutusta visuaalisten alojen 
ammatti laisen välttämättömistä taidoista.

Espoossa järjestettävä Klassiset maalaukset 
-kurssi perustuu klassisiin opetusmenetelmiin 
esittävän kuvan rakentamisessa. Kurssilla 
keskitytään realististen öljyvärimaalausten 
tekemiseen klassisten aiheiden parissa, mm. 
patsaat, maisemat, asetelmat, muotokuvat ja 

Repin-instituutin kuvataidekoulutus
 Laivurinkatu 7,  48100 KOTKA

www.repininstituutti.fi

Maalaukset!
31.1.–22.5.2020

 perjantaisin 
klo16:30–19:30

!guurit. Kurssilla maalataan myös alastomasta 
mallista. Kurssi soveltuu kaiken tasoisille opiskeli-
joille ja ammattilaisille. Tervetuloa!

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo 
 Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo
Opettaja: Paul Laane
Hakuaika: Haku su 26.1.2020 mennessä
Lisätiedot: www.repininstituutti.!

Repin Insituutti esittää

Yhteistyössä:
t� 3FQJO�JOTUJUVVUJO�

�LVWB�UBJEFLPVMVUVT

t� &TQPP�"SU�SZ

Klassiset
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Miltä tuntuisi oppia taidetta Michelangelon 
tai Rembrandtin johdolla? " Seisomme 

kaikki mestareiden olkapäillä" sanonta kertoo, 
kuinka nykyajan taiturimmekin ovat velkaa 
aiem mille uranuurtajille. Kuten mestarit 
olivat joskus oppipoikia, niin mekin voimme 
oppia vanhoilta sekä nykypäivän taitureilta... 
ja tulla ehkä itsekin jonakin päivänä mestareiksi.

Mestarikopiointi oli entisaikoina vakiintu-
nut menetelmä tekniikoiden, estetiikan ja 
havainnointikyvyn harjoittelussa. Kurssilla 
emme vain kopioi, vaan opettelemme tutki-
maan mestareiden meille teoksissaan jättämiä 
opetuksia, sekä  rakennamme vahvaa työmeto-
dia, jota voimme hyödyntää kehityksessämme. 

Yhteistyössä:
t� 3FQJO�JOTUJUVVUJO�

�LVWB�UBJEFLPVMVUVT

t� &TQPP�"SU�SZ

Repin -instituutin kuvataidekoulutus
 Laivurinkatu 7,  48100 KOTKA

www.repininstituutti.fi

Mestareiden
Olkapäillä

Repin Insituutti esittää

30.1.–28.5.2020 
torstaisin klo 17:30–20:30

Lisäksi oppilaat pääsevät piirtämään ja maalaamaan 
omia originaaleja teoksiaan valitsemiensa mestarei-
den tyylin mukaan. Kurssi soveltuu kaiken tasoi-
sille opiskelijoille ja  ammattilaisille. Tervetuloa!

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo 
 Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo
Opettajat: Paul Laane
Hakuaika: Haku su 26.1.2020 mennessä
Lisätiedot: www.repininstituutti.!


	Taidelainaamoprojekti Mainiokoti Kristiinan kanssa

