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Puheenjohtajan ajatuksia

Taideyhdistys on toiminut vilkkaasti koko vuoden 2019 ja tämä
alkanut vuosi enteilee samaa. Toiminta on alkanut viime
vuoden vuosinäyttelyllä, mikä olikin melkoinen menestys.
Näyttelyvieraita kävi pitkälti toistasataa. Hyvä me!
Tänä vuonna jatkamme samaa monipuolista ohjelmaa. Tulossa
on jäsenistön näyttelyitä, mielenkiintoisia kursseja, Kässäkahvila,
yhteistä toimintaa ja tuttu Taidemökki puoteineen.
Yhdessä valmistelemme myös lasten taidenäyttelyä, johon
toivomme jäseniltä hauskoja teoksia kierrätysmateriaaleista tai
perinteisin tavoin tehtyjä.
Seuraavan kerran tapaamme kevätkokouksessa 8.3.2020.
Tarkemmat tiedot löytyvät alempaa tiedotteesta.
Toivomme kaunista ja lämmintä kevättä lämpimän talven
jälkeen.
Tarja

Tarja Perkko
puheenjohtaja

AJANKOHTAISTA

KEVÄTKOKOUS
Taideyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään sunnuntaina 8.3.2020 klo 16.00. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat toimintakaudelta 2019.
Kevätkokous on jäsenille tarkoitettu yleiskokous, jossa on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.
Kokouksessa keskustellaan järjestettävistä kursseista, tapahtumista esim. Taidemökin kesä ja Kirkkonummipäivät ja Taidemökin puodin toiminnasta.
Taidemökillä Pappilantie 1b, Kirkkonummi

Tervetuloa!

Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2020

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin jäsenmaksuksi 40 euroa. Jäsenmaksun tulee olla maksettu
15.3.2020 mennessä. Lähetämme kaikille postitse laskun ja jäsenkortin. Voit halutessasi maksaa
jäsenmaksun suoraan yhdistyksen tilille Tilinro: FI98 4055 2020 1499 87
Maksussa tulee ilmetä jäsenen nimi ja jäsenmaksu 2020.
Jos saat jäsenpostia tai jäsenmaksulomakkeen etkä ole enää yhdistyksen jäsen, ole ystävällinen ja ilmoita
siitä yhdistyksen sihteerille.

TULEVIA TAPAHTUMIA JA NÄYTTELYITÄ

Pääsiäismökki
Pääsiäismökki järjestetään tänä vuonna 1. - 11.4. välisenä aikana.
Avoinna: arkisin klo 12-18,
la-su klo 11-16
pitkänä perjantaina klo 11-16.
Jos haluat osallistua pääsiäismökkiin, ilmoittaudu Arja Rantaniemelle.
p.046 810 3525 arja.rantaniemi@kolumbus.fi

Taidemökin
puoti

1.3. ja 15.3.
11 - 16

Taidemökin puoti jatkaa
kevätkaudella kesään saakka. Se
on avoinna lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 11-16. Puodissa
myydään jäsenten taidetta,
taidekäsitöitä ja käsitöitä. Yhdistys
ottaa myydyistä tuotteista 15%
provision. Osallistuminen
edellyttää valvontavuorojen
ottamista.
Jos haluat osallistua puotiin, ole
yhteydessä
Tarja Perkko p.050 5444649

•
•
•
•
•

Pesutekniikkamaalauskurssi lauantaina 25.4.2020.
Kurssin kesto: 6 tuntia klo 10 -16
Opettajana toimii Nina Rantapuu.
Kurssin hinta 25€ jäsenille. Yhdistyksen ulkopuolisille osallistujille 35€.
Osallistujat tuovat mukanaan omat akvarellipaperit ja siveltimet,
muut materiaalit saa kurssilta.
Ilmoittautuminen 12.4.2020 mennessä osoitteeseen essi.h.peuraniemi@gmail.com.
Ilmoittautuneille lähetetään lasku sähköpostilla. Kurssi tulee olla maksettu 20.4.2020.

Matalankynnyksen maalausryhmä
Taidemökillä järjestetään 6 maalauskertaa keväällä torstaisin 27. 02 - 2.4.klo 17.30-20.00.
Viimeinen kerta 2. huhtikuuta aloitetaan klo 18.00 Pääsiäismökin aukiolon vuoksi.
Kertojen hinta yhteensä 50,00 € maksu tulee suorittaa yhdistyksen tilille ennen ryhmän
alkamista. (Mahdollinen materiaalimaksu peritään paikan päällä.)
Ryhmä on tarkoitettu niille, jotka eivät koskaan ole kuvaa maalaten (piirtäen) tehneet, niille,
jotka haluavat aloittaa uudelleen niille, jotka koko ajan vähän tai enemmän tekevät. Ryhmän
tarkoitus ei ole olla varsinainen opetusryhmä vaan kannustava tilaisuus löytää itsestään uusi
tapa ilmaista itseään tai jatkaa vanhaa tuttua. Ryhmässä voi työskennellä omaehtoisesti omilla
välineillään ja tavoillaan. Saatavilla on paperia, erilaisia värejä ja muita materiaaleja
työskentelyyn, joten mitään materiaaleja ei osallistujan tarvitse itse hankkia. Tarvittaessa
ryhmässä ohjataan myös maalauspohjien tekoa.
Ryhmää ohjaa Tarja Perkko.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen maanantaina 24. helmikuuta mennessä puh:0505444649

Lasten kuvataideleirit
Lasten kuvataideleiri: VIIVAN MONET MUODOT
1.6. - 5.6.2020
klo 10 - 14.30
7-13-vuotiaille
Mihin kaikkeen yhdestä mokomasta viivasta on? Kuvataideleirillä tekeminen painottuu
piirtämiseen, maalaamiseen ja valokuvaamiseen taiteen, leikin ja liikkeen keinoin. Teemme
animaatioita apunamme leiriläisten omat kännykät/tabletit.
Leirin hintaan 120 € sisältyy tarvikkeet ja opetus. Omat eväät mukaan.
Ilmoittautuminen: essi.h.peuraniemi@gmail.com
Lasten kuvataideleiri: METSÄ
8.6. - 12.6.2020
klo 10 - 14.30
7-13-vuotiaille
Kuvataideleiri Metsä ammentaa inspiraatiota luonnosta ja sen taianomaisesta tunnelmasta.
Leirillä hyödynnämme taiteen tekemisessä luonnonmateriaaleja, joista rakennamme esimerkiksi
lampunvarjostimen. Pohdimme myös alkuperäiskulttuurien luontosuhdetta ja käsittelemme
metsäaihetta monipuolisin tekniikoin. Teemme pienen retken lähimetsään, jossa tutkimme
ympäristöä piirtäen ja maalaten.
Leirin hintaan 120 € sisältyy tarvikkeet ja opetus. Omat eväät mukaan.
Ilmoittautuminen: essi.h.peuraniemi@gmail.com

Taidenäyttely Hupsista Keikkaa 4.5. – 17.5.2020
Kaikille lapsille ja lapsenmielisille
Nyt on tilaisuutemme päästää lapsen mieli ja taiteelliset vapaudet liikkeelle. Kaikki vähänkin asiasta
innostuneet mukaan rakentamaan näyttelyä lapsille.
Tarkoitus on käyttää kierrätysmateriaaleja vapaasti ja vallattomasti. Luodaan installaatioita,
aarrearkkuja, toteemeja, tunnelmaa ja mitä ikinä omiin lapsenmieliimme pilkahtaakaan. Käytetään
lautaa, naulaa, lankkua, kangasta ja tietenkin väriä.
Yhdistys hankkii materiaalit ja eväät, tule sinä paikalle, pidetään yhdessä hauskat hulluttelutalkoot.
Rakennamme yhteisen installaation sunnuntaina 26.4.2020 klo 10 alkaen.
Omat työsi näyttelyyn voit tuoda saman viikonloppuna 25. - 26.4. klo 11-16.
Näyttely on avoinna:
- arkisin klo 9.00 – 13.00 tai sopimuksen mukaan
- viikonloppuisin puodin aukioloaikoina

Näyttelyt Taidemökin huoneissa
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus järjestää näyttelyitä taidemökillä.
Asiasta voi tiedustella Tarja Perkolta. p. 050 544 4649 tperkko@gmail.com
Tilavaraukset voi sopia Katri Hiir-Salakan kanssa. p. 040 580 4026 katri.hiirsalakka@gmail.com

RETKI BIRGER CARLSTEDTIN NÄYTTELYYN
19.10.2019, eräänä viime syksyn sateisista lauantaiaamuista, kokoonnuimme juna-asemalle
matkalla Amos-Rexiin Birger Carlstedtin (B.C) näyttelyyn. Koossa oli ihan kohtuullinen innokas
joukko.
Vaikka ennakkoajatukset eivät olleetkaan ihan parhaat mahdolliset näyttelyn houkuttavuudesta,
kannatti sinne ehdottomasti lähteä. Paikan päällä totesimme, kuinka huikean ja mielenkiintoisen
näyttelyn Amos-Rexin kuraattorit ja näyttelyjärjestäjät olivat koonneet.
Sisääntulossa sivusimme funktionalistisen, jännittävätunnelmaisen kahvilan Le Chat Dore`n, jossa
soi 20 luvun musiikki. Se oli rekonstruoitu alkuperäisen kahvilan kuvien ja suunnitelmien pohjalta.
Sisustuksesta ei olisi arvannut, että se oli suunniteltu jo lähes sata vuotta sitten. Kieltolaki kuitenkin
haittasi kannattavuutta, eikä kahvila modernista sisustuksestaan ja visionäärisestä tilankäytöstään
huolimatta menestynyt. Se oli nuoren Birger Carlstedtin ensimmäisiä töitä.
Birger Carlstedt aloitti modernistina, viehättyi futurismista, vaihtoi välillä esittävään ja rehevään
maalaustapaan ja jatkoi abstraktin konkretismin parissa. Hän oli vahvimmillaan muodon ja
perspektiivin näkymissä, myös jännittävät värikokeilut olivat hänelle ominaisia.
Kaikista eri tyylien ja viime vuosisadan alkupuolen yleiseurooppalaisista taidetuulista huolimatta
Birger Carlstedt tunnettaneen parhaiten värin ja muodon kuvaajana. Hän suunnitteli
sommitelmansa matemaattisen tarkasti, siitäkin saimme nähdä valaisevia esimerkkejä. Ja hän teki
valtavasti värisommitelmia, joissa tutki värien vaikutusta toisiinsa.
Amos-Rexin upea näyttelytila Helsingin ytimessä on omiaan tällaisiin laaja-alaisiin
retrospektiiveihin, tila oli kuin tehty tätäkin näyttelyä varten. Ja me kirkkonummelaiset lähdimme
parin mutkan jälkeen tyytyväisinä kohti kotia yhtä taide-elämystä rikkaampina.

MENOVINKIT
Didrichsenin taidemuseo Kuutti Lavonen – Aika ja ikuisuus 1.2.–3.5.2020
HAM mm. Vilho Lampi, Jarkko Niemelä – Nostalgia, Mieliala – Helsinki 39 – 45
Amos Rex Generation 2020 12.2. – 10.5.2020
Taidehalli Anu Tuominen – Huomenna tänään on eilen 18.1.-1.3.2020

OSOITTEENMUUTOS
Muista ilmoittaa, jos osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu. Kiitos.
ILMOITUKSET JÄSENTIEDOTTEESEEN
Julkaisemme mielellämme jäsenten näyttelymainoksia, kirjoituksia, kuvia tms.
MUU TIEDOTTAMINEN
Yhdistys tiedottaa myös sähköpostitse ja facebookin kautta. Käy tykkäämässä FB-sivulla.
Essi Peuraniemi p.040 8205953 essi.h.peuraniemi@gmail.com

www.kirkkonummentaideyhdistys.fi
https://facebook.com/KirkkonummenTaideyhdistys
Yhdistyksen tilinumero:
AKTIA FI98 4055 2020 1499 87

Taidemökillä tavataan!

