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VUOSINÄYTTELY

17.2. – 6.3.2018 Galleria 2,
Suupantori 2, 33960 Pirkkala
Näyttelyn juryttäjänä toimii kuvataiteilija
Emmi Mustonen. Näyttelyn teemana ILO.
Teosten vastaanotto jyrytykseen
Galleria 2
ke 14.2.2018 klo 17-19
Jurytysmaksu on 7 € / teos, maksimissaan 4 teosta /
taiteilija. Näyttelyyn tarjotut teokset eivät saa olla aiemmin esillä olleita Pirkkalan Taideyhdistyksen jurytetyissä
näyttelyissä. Diptyykki- ja triptyykkisarjat, ulkomitoiltaan
suuremmilla kuin A5-kokoisilla (21cmx15cm) teossarjoilla jurytysmaksu on kullekin osalle erikseen 7 € / kpl.
Teosten vakuuttamisesta näyttelyyn
huolehtii taiteilija itse.
Avajaiset perjantaina 16.2.2018 klo 18-20
Näyttely avoinna
ma 10-20, ti-pe 10-19
la 10-15, su suljettu

Tervetuloa!

www.pirkkalantaideyhdistys.fi

Hallitus

2018

Puheenjohtajan palsta
Uusi vuosi ja uudet kujeet, vai mitenkä se nyt
sit menikään.

Puheenjohtaja
Jukka Tuominen
puh: 045 8576567
jukkis.tuominen@gmail.com
Sihteeri
Suvi Malek
puh: 044 3440547
suvi.malek@gmail.com
Varapuheenjohtaja
Ulla-Maija Ranta
puh: 050 5274913
ullamr@hotmail.com
Rahaston hoitaja sekä
jäsenrekisterin ylläpitäjä
Leena Hulkkonen
puh: 040 5502993
leena.hulkkonen@kolumbus.fi
Näyttelyvastaava
Sanna Paus
puh: +358503225497
sanna.eronen@gmail.com
Graafinen suunnittelu
Sabrina Suominen
puh: 040 702 3213
sabrina.suominen@gmail.com

Vuosi on taas vaihtunut ja uusi alkamassa.
Omasta puolestani kiitän vielä, teitä kaikkia
edellisestä vuodesta 2017 ja toivotan samalla
kaikille hyvää vuotta 2018.
Tämä vuosi tuo tullessaan jotain tuttua ja
turvallista, mutta myös jotain uutta ja jännittävää.
Vuosi alkoi hienosti, kun saimme vuokrattua Purutieltä ateljeetilaa yhdistyksemme
jäsenille. Ei varmaankaan ole kovin montaa
taideyhdistystä Suomessa joka pystyy tämän
järjestämään. Suurin kiitos siitä tietysti kuuluu yhdistyksemme jäsenille, jotka myös
aktiivisesti taidetta tekevät, ja tarvitsevat
työtilaa työskentelyä varten. Pirkkala on saanut hienon taidekeskittymän, monta tekijää
saman katon alla.
Vuosinäyttelymme 2018 Galleria kakkosessa on aivan hetken päästä. 17.2. – 6.3.
On hienoa että olemme jälleen onnistuneet
saamaan hienon juryttäjän. Kiitos jo etukäteen Emmi Mustoselle tästä.Tarjotaan paljon
töitä näyttelyyn että Emmi saa rakennettua
upean ja tasokkaan kokonaisuuden.
Muistakaa myös vuosikokous 19.3.2018
maanantai, silloin saamme toivotavasti täydennettyä hallitustamme yhdellä henkilöllä
joka nyt puuttuu. Eli jos haluat mukaan taidekentän ykköspaikalle, niin ei muuta kun
hakemusta vuosikokoukseen.

Syksystä sen verran, että myös syysnäyttelymme järjestetään Pirkkalassa Galleria kahdessa 14.9.2018 – 2.10.2018. Tämä siksi, että
saisimme järjestettyä upean, näyttävän ja kaupallisen POP-UP myymälän Tampereen keskustaan, tai jonnekkin muualle missä liikkuu
ihmisiä. POP-UP myymälämme olisi noin
kolme viikkoa marras-joulukuun vaihteessa.
Tilaan rakennamme mielenkiintoisen galleria- ja myymälätilan kokonaisuuden, jossa
yhdistyksemme jäsenten töitä myynnissä. Jos
jollakin on ideoita mahdollisesta tilasta niin
ottappa yhteyksiä hyvissä ajoin meihin, hallituksen jäseniin!
Muistakaa ja hyödyntäkää myös yhdistyksemme näyttelytiloja ja järjestäkää paljon
näyttelyitä niissä.
Tehdään yhdessä tästä hieno taidevuosi 2018!
			
			 Puheenjohtaja
			 Jukka Tuominen

Vuosinäyttely 2018 jyryttäjä
Emmi Mustonen
Kuvataiteilija Emmi Mustonen (s.1987)
uskoo yhteisöllisyyteen jopa silloin, kun
yhteisön jäsenet eroavat hyvinkin räikeästi toisistaan. Hän kuvaa työssään näitä
eroja ja pyrkii osoittamaan, että tosiasiassa erottavat seikat ovat varsin pinnallisia.
Ihmisyys on kaikissa samaa. Mustosen
tavoitteena on, että hänen kuvaamansa
diversiteetti näyttäytyy katsojalla valossa,
josta hän löytää erilaisuudesta jotain, mihin
samaistua. Mustosen työt puhuttelevat niin
taiteen suurkuluttajia kuin myös niitä, joille
perinteisessä galleriassa käyminen saattaa
tuntua epämukavalta.
Mustonen maalaa vanhojen mestarien tekniikalla renessanssitaiteen innoittamana.
Vanhojen mestareiden tekniikan erityispiirteenä on hidas ja tarkka maalaaminen.
Aluksi teos on suunniteltava huolellisesti.
Maalaus koostuu useista ohuista maalikerroksista ja jokaisen kerroksen jälkeen teoksen on annettava kuivua. Näin värit

”Frozen”, öljy kankaalle, 60x90cm, 2017, Emmi Mustonen
sekoittuvat taulun pinnassa päällekkäisinä
puhtaina värikerroksina, mikä syventää teosten valon ja varjon leikkiä, sekä herättää
värit eloon.
Realistisella tyylillä maalaava taiteilija on
nykyään harvinaisuus, vanhojen mestareiden tekniikalla taituroiva sitäkin harvinaisempi. Kärsivällisyyden lisäksi tekniikka

Uutisia Purutien ateljeetilalta
Pirkkalantaideyhdistyksen vuokraamat työtilat Purutiellä on saatu jäsenvuokralaisten käyttöön. Vuoden alkajaisiksi tila laitettiin talkootyönä
kuntoon. Nyt tilan seinät on maalattu valkoisiksi ja uudet päivänvalo loisteputkivalaisimet asennettu paikoilleen. Yhdistyksen sihteerin toimesta
tilaan järjestyi myös käytännölliset sermit, joilla tilaa saadaan jaettua hyvin ja näin myös työrauhaa tasapuolisesti. Tilasta löytyy myös yhteinen
keittiö taukoja varten taiteilijoille sekä yhdistyksen hallituksen tuleva
pieni toimistotila.
Jäsenvuokralaiset ovat hyvin asettuneet taloksi ja olleet tyytyväisiä tilaan
sekä mahdollisuuteen työskennellä. Yhdistys sai vuokralaisilta myös jopa
sydämmelliset kiitokset ateljeetilan järjestymisestä, mikä hallitusta tietenkin kovasti lämmittää. Yhdistyksen voima on sen jäsenet ja yhdessä
aikaan saamme enemmän!
Purutien 47 ateljeetilat osallistuvat todennäköisesti tulevaan taidesuunnistukseen keväällä 28.4.-29.4.2018. Siitä lisää myöhemmin!

vaatii onnistuakseen perfektionistista luonnetta. Tekniikka on Mustoselle kuitenkinsivujuoni. Häntä kiehtoo erityisesti se, miksi
jotkut teokset nousevat osaksi taidehistoriaa ja miten se voima syntyy, millä ne
koskettavat erilaisia ihmisiä kulttuurista ja
taustoista riippumatta.
Mustonen on taiteilijana tulkitsija,
joka karttaa helppoja ratkaisuja.
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Verkkokauppa
taiteilijoille ja
taiteen harrastajille

