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Puheenjohtajan ajatuksia

Monipuolinen talvi alkaa olla ohi. Huolimatta kiurujen tulosta
emme vielä pääse nauttimaan kevään lämmöstä.
Mökillä on ollut hiljaiseloa, vaikka olemme pitäneet puotia auki
niin kuin ennenkin. Johtuneekohan talven säistä? Joko liian
kylmää, liikaa lunta taivaalta tai liian liukasta. Mene tiedä! Mutta
uusi kevät ja vuosi on meneillään ja jatkamme tehtävää, mikä
Taideyhdistyksen tarkoitus kunnassamme on.
Keväälle on tulossa ainakin yksi kurssi ja syksylle toinen.
Otamme vastaan ideoita kursseista ja tapahtumista. Uusi
hallitus on ryhtynyt jo toimiin. Kuulisimme mielellään jäsenistöä
ja olisi kiva nähdäkin sekä käydä keskustelua ja ideoida uusia
juttuja Taideyhdistyksen olemassa olon takaamiseksi.
Seuraava kokoontumisen mahdollisuus on Kevätkokous
10.03.2018. Joten sinne Taidemökille täten kutsun teitä hyvät
Kirkkonummen Taideyhdistyksen jäsenet!
Tarja

Tarja Perkko
puheenjohtaja

AJANKOHTAISTA
Esitelmä ja keskustelua taiteesta
Yhdistyksemme on saanut lahjoituksena Jani Ollinmaalta taidekirjoja, joihin voitte tutustua
Taidemökillä. Hän halusi myös pitää esitelmän yhdistyksen jäsenille aiheenaan
”Sunnuntaimaalarin subjektiivisia näkemyksiä länsimaisesta taiteesta sadan vuoden ajalta”.
Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun taiteesta Taidemökillä 10.3.2019 klo
15.00 alkaen.

KEVÄTKOKOUS
Taideyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään sunnuntaina 10.3.2019 klo 16,30. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat toimintakaudelta 2018.
Kevätkokous on jäsenille tarkoitettu yleiskokous, jossa on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.

Tervetuloa!

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

Jäsenmaksu ja jäsenkortti 2019
Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan 30 eurossa. Jäsenmaksulomake
on tämän jäsentiedotteen lopussa. Jäsenmaksu tulee olla maksettu 15.3.2019 mennessä. Jäsenkortin
voi noutaa Taidemökiltä sen aukioloaikoina. Jos jäsenkortin noutaminen on sinulle mahdotonta, ota
yhteyttä sihteeriin. essi.h.peuraniemimail.com
Nettigalleristien lasku lähetetään samassa yhteydessä.
Jos saat jäsenpostia tai jäsenmaksulomakkeen etkä ole enää yhdistyksen jäsen, ole ystävällinen ja
ilmoita siitä yhdistyksen sihteerille.

TULEVIA TAPAHTUMIA JA NÄYTTELYITÄ
Pääsiäismökki
Pääsiäismökki on tänä vuonna 13. - 20.4. välisenä aikana.
Jos haluat osallistua pääsiäismökkiin tai haluat lisätietoja, ole yhteydessä Arja Rantaniemeen.
p.046 810 3525 arja.rantaniemi@kolumbus.fi

Tarja Perkko

”Maalauksia matkan varrelta”
25.3. – 20.4.2019
Aukioloajat arkisin klo 8-21 ja la-su klo 12-21
Jorvin sairaalan pääaula
Turuntie 150 Espoo
Tarja paikalla 29.3. ja 5.4. klo 14-17

Taidemökin
puoti

17.2., 3.3., 17.3. ja 31.3.
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 Arja Rantaniemeen
p.046 810 3525
arja.rantaniemi@kolumbus.fi

TULEVAT KURSSIT
•

Tervetuloa keväiseen kurkistusnukke-työpajaan! Työpaja pidetään la-su, 6.-7. huhtikuuta,
molempina päivinä klo 11-15. Ilmoittautumiset 3. huhtikuuta mennessä.
Työpajassa valmistetaan yksi nukke mm. paperimassaa ja erilaisia kierrätysmateriaaleja käyttäen.
Jos kotoasi löytyy vanha kenkä tai muu sievä kurkistusnuken “koti”, saa toki tuoda mukanaan ja
käyttää nukenrakennuksen pohjana.
Voit valmistaa nuken pääsiäisteemalla tai oman mieltymyksen mukaan, vaikka nukkumatiksi.
Pääsiäisteemainen nukke ehtii valmistua hyvissä ajoin ennen palmusunnuntaita, jolloin
viehättävän nuken helmoista voi ponnahtaa pieniä suklaamunia virpojille, omille lapsille tai
lapsenlapsille.
Työpajaan mahtuu enintään 10 osallistujaa ja hinta/osallistuja on 60€ sisältäen kaikki
materiaalimaksut.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
mimmer@gmail.com
040 849 5359
Pääsiäistapaamisiin!
T: Maria Grönqvist-Lior/Monsterpuppet Tmi

•

Akvarellimaalauskurssi (to-la) 16.5.-18.5.2019. Torstai ja perjantai iltapainotteiset /0,5 pv. Kurssi
sisältää uusia tekniikoita. Opettajana toimii Seija Sainio. Kurssin hinta 80€ jäsenille. Yhdistyksen
ulkopuolisille osallistujille 100€.
Ilmoittautuminen 28.4.2019 mennessä osoitteeseen essi.h.peuraniemi@gmail.com.
Ilmoittautuneille lähetetään lasku sähköpostilla. Kurssi tulee olla maksettu 1.5.2019.

•

Sekatekniikkamaalauskurssi (pe-su) 6.- 8.9.2019.

•

Opettajana toimii Seija Sainio. Kurssin hinta 80€ jäsenille.
Yhdistyksen ulkopuolisille osallistujille 100€.
Ilmoittautuminen 15.8.2019 mennessä osoitteeseen
essi.h.peuraniemi@gmail.com. Ilmoittautuneille
lähetetään lasku sähköpostilla. Kurssi tulee olla maksettu
23.8.2019.

Lasten kuvataideleirit

Näyttelytilat

Galleria Kookoksen näyttelyhinnasto 2019
Näyttelykalenterimme on yleisesti kolmen viikon jaksoissa, mutta myös muut toivomukset
mahdollisia tilanteen mukaan.
Koko tilan vuokra on 2940,00 sis. Alv. 24 % , 567,42)
Yhteisnäyttelyhinnat vaihtelevat näyttelykohtaisesti ja osallistujamäärän mukaan.
Mukaan valitaan 5-6 taiteilijaa ja teosten määrä per/taiteilija on suhteessa niiden
kokoon.
Näyttelymaksu sisältää tilavuokran ja valvonnan, sähköisen kutsun, tiedotteen, gallerian
oman postituksen, ripustuksen ja avajaiset.
Muut tilavaraukset: sopimuksen mukaan
Gallerian pohjapiirros: www.galleriakookos.fi
Hong Liu-Sertti
Mari Heininen
Galleria Kookos
Runeberginkatu 17, 00100 Helsinki
www.galleriakookos.fi
Facebook: @galleriakookos
Instagram: @galleriakookos

Helsingin kulttuurikeskusten näyttelyhaut auki!
Helsingin kaupungin kulttuurikeskusten gallerioiden näyttelyhaut syksylle 2019 ovat nyt auki.
Katso eri kulttuuritalojen tarjoamia näyttelymahdollisuuksia alla olevien linkkien kautta.
Huomioithan yksilölliset hakuajat ja -menettelyt. Galleriatiloja vuokrataan ensisijaisesti
ammattitaiteilijoille.
Kanneltalon galleria on korkea ja valoisa näyttelytila, jossa suuretkin teokset pääsevät
oikeuksiinsa. Stoassa on korkea ja avara galleriatila sekä parvigalleria, joka sopii hyvin
pienimuotoisempien näyttelyiden järjestämiseen. Vuotalon valoisa ja avara galleriatila antaa
upeat puitteet erimuotoisille ja -kokoisille näyttelyille. Annantalon näyttelyillä on
taidekasvatuksellinen päämäärä ja ne liittyvät aina jotenkin lapsen ja/tai nuoren maailmaan.
Malmitalon pääaulaan ja toisen kerroksen parvelle on mahdollista asettaa esille töitä. Caisan
uusissa tiloissa Kalliossa on 100 neliötä näyttelytilaa.
Kanneltalo: http://www.kanneltalo.fi/galleria (haku 15.3. mennessä)
Caisa: http://www.caisa.fi/fi/galleria
Malmitalo: http://www.malmitalo.fi/fi/galleria
Vuotalo: http://www.vuotalo.fi/fi/galleria
Stoa: http://www.stoa.fi/fi/jarjesta
Annantalo: http://www.annantalo.fi/fi/vuokraa#Nayttelytilat
Eeva Astala
Kulttuurituottaja/ kulturproducent/ cultural producer
+358 40 7522290 / eeva.astala@hel.fi
Kanneltalo / Gamlasgården
Kulttuuri ja vapaa-aika/ Kultur och fritid/ Culture and Leisure
Helsingin kaupunki/ Helsingfors stad/City of Helsinki
www.kanneltalo.fi
PL 42402, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Klaneettitie 5, 00420 Helsinki

UKJ – Uudenmaan kuvataidejärjestöt tiedottaa
KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 30.3.2019 klo 15.00 Järvenpään Taideseuran
uudella Taidetalolla, osoitteessa Myllytie 13, Järvenpää.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,
sekä muut esille tulevat asiat. Kaikki jäsenjärjestöjemme taiteilijat ovat tervetulleita mukaan kokoukseen.
KUVATAIDEPÄIVÄ
Kuvataidepäivä pidetään heti kevätkokouksen jälkeen samassa paikassa, kun kevätkokous. Teemana
on Encaustiikka eli vahamaalaus. Puheenjohtaja pitää pienen esittelyn vahamaalauksesta, jonka jälkeen ennakkoon ilmoittautuneet siirtyvät vahamaalauspajaan. Pajalla vahamaalauksia tehdään silitysrautatekniikan avulla. Jokainen osallistuja pääsee tekemään itse vahamaalausta. Pajamaksu on 5 €/ 1
paperi ja 10 €/3 paperia. Maksu maksetaan paikan päällä käteisenä. Pajassa on käytössä kaikki vaha-

maalaukseen tarvittavat materiaalit. Kotisivulla on ilmoittautumislinkki. Sitovat ilmoittautumiset jätetään torstaina 28.3. mennessä sähköisesti kotisivujemme kautta kohdasta encaustiikka paja. UKJ tarjoaa osallistujille syötävää ja juotavaa.
UUDET MAAN KUVAT 2019
Uudet Maan Kuvat –näyttely järjestetään Helsingin Kaapelitehtaan Puristamossa
9.-23.12.2019. Juryttäjäksi tulee Taiteen tohtori, kuvataiteilija, tutkija, kuraattori Mika Karhu. Tarkemmat tiedot ja osallistumisohjeet julkaistaan viimeistään syksyllä. Laita aika jo nyt ylös kalenteriisi.
UKJ:n SIVUSTOT
www.ukj.fi ja www.facebook.com/ukjry/ Julkaisemme mielellämme tietoja jäsenjärjestöjen
tapahtumista, kuin myös muista paikallisista taidetapahtumista. Ilmoita tiedot; posti.ukj@gmail.com
Inspiroivaa ja iloista kevään odotusta
Hallituksen puolesta,
Vicky Maaranen vicky.maaranen@gmail.com 044 5588025

MENOVINKIT

THE MEN WHO FELL FROM EARTH –
EMMAssa 30.1.2019 – 7.7.2019
Jonathan Meese, Daniel Richter, Tal R
Yhteisnäyttelyn nimi kuvaa asennetta, jolla taiteilijat
ovat liikkeellä. Tarjolla on ulkopuolisuuden tunnetta
ja jotain toisten silmin nähtyjä ilmiöitä ja elämää.
Taiteilijat havainnoivat muun muassa
muukalaisvihaa, kaupallisuutta, surua ja rakkautta.
Teosten kokoonpanossa, materiaaleissa ja
käsittelytavoissa on aiheista huolimatta
mielikuvituksellisuutta ja hauskuutta. Toistensa
taiteilijaidentiteettiä ja tekniikkaa on käytetty
yhteisenä materiaalina iloisesti lainaten. Osa
teoksista onkin maalattu yhteistyönä hauskana
viikonloppuna juuri ennen avajaisia. Yhteisistä töistä
välittyy kolmen kaveruksen intohimo taiteeseen ja
yhteiseen hauskanpitoon.
Kullakin kolmesta taiteilijasta on myös ”omat seinät”
ja videot, joissa he kertovat itsestään ja taiteestaan.
Iloa, väriä, yllätyksiä, pidäkkeetöntä maalaamisen
riemua ilman itsekritiikkiä.
Jonathan Meese: saksalainen maalari,
kuvanveistäjä, performanssitaiteilija. Hänen
aiheitaan ovat valtarakenteet, politiikka, rakkaus, ja
hän käyttää leikillisyyttä aiheittensa käsittelyssä.
Daniel Richter: saksalainen maalari, jonka teokset ovat isokokoisia ja harkittuja. Teosten nimet antavat
lukuohjeita ja viitteitä, esim. Teimme oman osuutemme – tai – Ei ole luonteeni mukaista, sanoi susi, auttaa
sinua.
Tal R: tanskalainen maalari, jolla on esillä myös keramiikkaa ja paljon luonnoksia. Käyttää teoksissaan paljon
kierrätysmateriaaleja.
Kolme kovaa nykymaalauksen nimeä – noin viisikymppisiä arvostettuja maalareitako?
Kyllä. Lähdin näyttelystä iloisella mielellä.

Teksti Taru Peräsalo

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!

LASKU
Kirkkonummen Taideyhdistys
Kyrkslätts Konstförening r.y.
Pappilantie 1 B
02400 Kirkkonummi
www.kirkkonummentaideyhdistys.fi

JÄSENMAKSU V. 2019
Summa: 30,00e
Saaja: Kirkkonummen Taideyhdistys r.y. -Kyrkslätts Konstförening r.f.
Tilinro: FI98 4055 2020 1499 87
Viestikenttään: "Jäsenmaksu 2019, jäsenen nimi"
Eräpäivä:15.3.2019
Muistathan, että yhdistyksen tapahtumiin ja näyttelytoimintaan osallistuminen edellyttää
maksettua jäsenmaksua.

