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PIRKKALAN TAIDEYHDISTYS RY
Perustettu 1976
Jäsenmäärä 382

Pirkkalan Taideyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 24.11.2013 klo
16 Palvelukeskus Pirkankoivun Iitan kammarissa (Lehtimäentie 2, Pirkkala). Kokouksessa
käsitellään yhdistyksen sääntöjen 15§ mukaiset asiat sekä hallituksen tekemä sääntöuudistus.
Käsiteltäviksi haluttavista asioista pyydetään ilmoittamaan hallitukselle viimeistään 30 päivää
ennen kokousta.
Tervetuloa!

Kahvitarjoilu!

Taideyhdistyksen hallitus

KESÄNÄYTTELY ”ENEMMÄN KUIN TOSI” NOKIAN TAIDETALOLLA
Taideyhdistyksen kesänäyttely pidettiin 5. - 23.8.2013 Nokian Taidetalolla. Avajaisia
vietettiin sunnuntaina 4.8.2013. Näyttelyn juryttäjänä toimi Johanna Havimäki.
Kesänäyttelyyn jurytettiin 51 teosta / teossarjaa 31 tekijältä. Näyttelyssä kävi vieraskirjan
mukaan 202 katsojaa.
Kesänäyttelyn antia: Anne Lehtisen maalaus
”Empirekruunu”, öljy ja lehtikulta, 2013

Seuraava vuosinäyttely pidetään 17.2. 6.3.2014 Galleria 2:ssa, Suupantori 2,
Pirkkala. Juryttäjänä toimii kuvataitelija,
graafikko Janne Laine. Vuosinäyttelyllä ei
ole teemaa.
Teosten vastaanotto jurytykseen Galleria
2:een perjantaina 14.2.2014 klo 17.0019.00. Jurytysmaksu on 10 euroa / teos,
korkeintaan 3 teosta / taiteilija vuosilta 2012
- 2014. Teossarjat, katso sivu 3.
Jurytys tapahtuu lauantaina 15.2.2014,
jonka jälkeen ulosjurytettyjen teosten
poishaku klo 15 - 17. Ripustus alkaa klo 15.
HUOM! Ripustusapua tarvitaan, halukkaat
ilmoittautukoot!
Avajaiset sunnuntaina 16.2.2014
klo 17.00
Vuosinäyttelyn purku ja teosten poishaku
torstaina 6.3.2014 klo 19.00. Poishakemattomista teoksista lähetetään 10
euron säilytyslasku. Taiteilija voi vakuuttaa
näyttelyssä olevat teoksensa itse niin
halutessaan.

HALLITUS v. 2013
Puheenjohtaja
Tuija Virta
Mustimäenkuja 18
33950 PIRKKALA
puh. 040 - 5920234
tuija.e.virta@gmail.com
Varapuheenjohtaja ja
CV-kansioiden ylläpito
Päivi Ilveskoski
Amurinkuja 22 A 6
33230 TAMPERE
Puh. 050 - 3547097
paivi.ilveskoski@elisanet.fi
Sihteeri
Tea Ivalo
Pirttimäki 1 C 1
33960 PIRKKALA
Puh. 040 - 5309133
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com
Rahastonhoitaja
Vappu Kiili
Härmälänsaarenkatu 8 A 9
33900 TAMPERE
puh. 040 - 8379474
vappu.kiili@luukku.com
Jäsenrekisterin ylläpito
Liisa Heinonen
Hämeenpuisto 43-45 A 16
33200 TAMPERE
Puh. 050 - 3535635
liisa.heinonen@heinoset.net
Näyttelyvastaava
Kaarina Rakkolainen
Luolakatu 4 A 14
33710 TAMPERE
Puh. 040 - 8474434
Kaarinahavia@hotmail.com
Jäsenlehden toimitus
Kati Valkonen
Kantokyläntie 172
36640 ILTASMÄKI
puh. 050 - 3308989
posti@kativalkonen.fi

Muut toimijat:
Kotisivut: Tuula Malvisalo
puh. 0400 - 789 287
Julisteet: Pirjo Leppälä
puh. 040 - 747 6622
Jäsenlehti: Ulla-Maija Ranta

Yhdistyksen kotisivut:
www.pirkkalantaideyhdistys.com

Yhdistyksen sähköpostiosoite:
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com
- jäsenasiat
- näyttelykutsut
- pyynnöt omien kotisivujen linkittämiseksi yhdistyksen kotisivuille
- lehteen liittyvät jutut, ideat, kuvat
- näyttelytiloja koskevat tiedustelut
- muut yhdistystä koskevat asiat

PUHEENJOHTAJAN ”PALSTAT”
Värikkäitä syysterveisiä Pirkkalasta!
Suuret kiitokset kaikissa
kuluvan vuoden tapahtumissa
mukana olleille, taiteilijoille ja
erityisesti ahkerille ripustajille.
Meille jäi upeita muistoja,
mutta myös kuvia, joihin voitte
tutustua kotisivuillammme.
Yhdistyksen syyskokous on
sunnuntaina marraskuun 24.
päivä klo 16 Pirkankoivussa.
Silloin valitaan uudet jäsenet
hallitukseen
seuraavalle
kaksivuotiskaudelle ja puheenjohtaja vuodelle 2014.
Tervetuloa!
Helmikuussa
2014
on
jurytetty
vuosinäyttelymme
Pirkkalassa Galleria 2:ssa ja
kesäkuussa
näyttely Lahdessa Galleria Uuden Kipinän
Kulma -tilassa. Suunnittelemme myös osallistumista
Tampereen Taidemessuille

omalla
osastolla.
rohkeasti mukaan!

Tulkaa

Vaikka talven tuloon on enää
muutama hetki, voimme vielä
nauttia kirpeistä ja kuulaista
syyspäivistä. Puutarhan viljelypalstat on laitettu talvikuntoon uutta kevättä odottamaan. Myös yhdistyksen
hallitus on laittanut ensi
vuoden tapahtumat ”itämään”
huolella ja jäämme odottamaan ensi vuoden satoa.
Tervetuloa siis korjaamaan
satoa kaikkiin järjestämiimme
tapahtumiin!
Säilötään näitä hetkiä ja
tunnelmia pimeän ja pitkän
talvikauden varalle.

Nähdään pian, vaikkapa syyskokouksessa!
Tuija

YHDISTYKSEN VAKITUISET NÄYTTELYTILAT
Palvelukeskus Pirkankoivu, Taidekäytävä, Lehtimäentie 2 C - mahdollisuus
järjestää avajaiset
Pirkkalan Terveyskeskus, Lentoasemantie 60 - taiteilijajäsenille
Näiden kahden näyttelypaikan ripustus- ja purkuajankohdat ovat täsmentyneet Pirkkalan
kunnan Perusturvaosaston toivomuksesta:
● näyttely vaihtuu kuukauden vaihtumista lähimpänä sunnuntaina
● ripustus klo 17 - 19 välillä ja purku klo 17 mennessä
● terveyskeskuksen henkilökunnalla oikeus poistaa tiloihin sopimattomaksi
katsomansa teos
● seiniin ei saa kiinnittää uusia nauloja, ripustus kiskoihin
● terveyskeskuksen näyttelyn kesto 2 kk

Pirkkalan Vapaa-aikakeskus, Koulutie 9
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Kalevantie 1, Tampere
TAYS, naistentautien poliklinikka, Tampere - taiteilijajäsenille
Varaa näyttelyaikasi näyttelyvastaavalta tai pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com.
Näyttelyvaraus on vahvistettava tai peruttava viimeistään 1 kk ennen näyttelyn
sovittua alkamisajankohtaa. Muussa tapauksessa vahvistamaton näyttelyaika
siirtyy varauslistassa seuraavalle!

HUOM. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen näyttelypaikkojen ripustusjärjestelmiä korjataan parhaillaan ja tilalle
ostetaan uusia ripustussiimoja. Siimoja EI SAA katkoa, solmia eikä turmella!

TAIDEMESSUT 2014

TAIDEMATKA 2014

Pirkkalan
Taideyhdistys
suunnittelee
osallistuvansa Tampereen Taidemessuille 2014.
Alustava arvio osallistumismaksusta on 60 - 100
euroa / taiteilija, minkä lisäksi yhdistys on
suunnitellut
osallistuvansa
kustannuksiin
merkittävällä osuudella. Mukaan mahtuu noin 10
ensiksi
ilmoittautunutta,
ilmoittautumiset
31.10.2013 mennessä Vappu Kiilille, puh. 0408379474, vappu.kiili@luukku.com.

Taideyhdistys suunnittelee taidematkaa kesälle
2014. Taidematkan kohteina olisivat Taide-Art
Nuuttila Virroilla sekä Serlachius-museoiden
uudistunut
Taidemuseo
Gösta
Mäntässä.
Tarkempia tietoja taidematkasta seuraavassa
jäsenkirjeessä tai sähköpostitse / www-sivuilla
kevään 2014 aikana.

Messuosallistumisen perusedellytyksenä on, että
osallistuvat taiteilijat ovat myös messuosastolla
esittelemässä ja valvomassa kaikkien osallistujien
teoksia.
Lisää tietoa messuesittelytilasta sekä teosten
määrästä ja koosta projektin edetessä ensi vuoden
jäsenkirjeissä ja yhdistyksen www-sivuilla. Katso
myös www.tampereentaidemessut.fi - messuille
osallistuvalla taiteilijalla on erinomainen tilaisuus
teostensa esittelyyn ja myyntiin, henkilökohtaisiin
keskusteluihin, markkinointiin sekä verkostoitumiseen.

TAIDELUENTO
”SATTUMANVARAISUUDEN KÄSITE
DADASSA JA SURREALISMISSA”
Torstaina 14.11.2013 klo 18 - 19 Pirkkalan Vapaaaikakeskuksen auditoriossa (Nuorisotila Nastan
monitoimisali), Koulutie 9, Pirkkala. Luennoitsijana
Anne Paldanius. Luento on yhdistyksemme
järjestämä, ja Pirkan opiston taideopiskelijat
saavat osallistumisesta opintopisteitä.
JÄSENKIRJE SÄHKÖISESTI
Yhdistys on siirtymässä sähköisen jäsenkirjeen käyttöön. Jo
nyt voit valita jäsenkirjeesi paperiversion sijaan sähköisenä.
Sähköinen jäsenkirje ei katoa muiden paperien joukkoon
eikä kuormita luontoa! Lisäksi yhdistys säästää samalla
rahaa muuhun jäsenistölle tarjottavaan toimintaan, josta voit
lukea pian lisää.
Yhdistyksellä on joistain teistä puutteellisia tai virheellisiä
tietoja. Päivittäkäähän yhteystietonne jäsenrekisterinhoitajalle Liisa Heinoselle mahdollisimman pian! On ikävää
jäädä paitsi jostain vain siksi, että esim. sähköposti ei tule
perille. Kerro viestissä toimivan sähköpostiosoitteesi lisäksi
nimesi (saamme silloin tällöin postia osoitteesta, jossa ei ole
nimeä, ja jos vielä viestistä unohtuu nimi, ei tiedetä edes
keneltä viesti tulee..), kotiosoitteesi ja puhelinnumerosi.

Yhdistyksen
kesänäyttely
pidetään
Lahdessa, Galleria Uuden Kipinän Kulmatilassa 18.6. - 13.7.-2014. Näyttelyn juryttää
Lahden Taiteilijaseura ry:n ja Lahden
Taidegraafikot ry:n jäsen,
kuvataiteilija
Eeva Kaisa Jauhiainen.
Näyttelyllä ei ole varsinaista teemaa.
Näyttelyyn saa tarjota enintään 3 teosta /
taiteilija, jurytysmaksu 10 euroa / teos.
Diptyykit ja triptyykit, katso teksti alhaalla.
Jurytys
tapahtuu
A4-kokoisten
hyvälaatuisten teoskuvien (valokuva tai
tuloste) perusteella. Nämä on toimitettava
jurytysmaksutositteen kanssa 31.3.2014
mennessä
osoitteeseen
Vappu Kiili,
Härmälänsaarenkatu 8 A 9, 33900
Tampere. Teoskuvien taakse tulee merkitä
taiteilijan nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite sekä teoksen mitat, nimi,
valmistumisvuosi, hinta ja tekniikka.
Näyttelyyn tarjottavien teosten koko
joudutaan
kuljetusteknisistä
syistä
rajaamaan
kokoon
max.
80*80*50
(korkeus*leveys*syvyys).
Näyttelyyn
hyväksytyille
teoksille
järjestetään yhteiskuljetus
kohtuullista
korvausta vastaan. Näyttelyyn hyväksytyille
taiteilijoille ilmoitetaan 31.5.2014 mennessä
sähköpostitse tai puhelimitse teosten
tuontiaika ja -paikka.
Teosten kuljetus
vakuutetaan, mutta näyttelyssä olevat
teoksensa taiteilija voi vakuuttaa itse niin
halutessaan.
TERVETULOA OSALLISTUMAAN!

HUOM. diptyykki- ja triptyykkisarjojen jurytysmaksut: ulkomitoiltaan korkeintaan A5 -kokoisten (21 x 15) tai
tätä pienempien teosten sarjat hyväksytään yhdellä jurytysmaksulla,.Tätä isommista koostuvan sarjan osalta
jurytysmaksu on joka teoksesta erikseen 10 euroa / kpl..

Painos 430 kpl
Läh. Pirkkalan Taideyhdistys ry.
Pirttimäki 1 C 1, 33960 Pirkkala

Taiteilijaesittelyssä Marjatta ja Timo
Tällä kertaa jäsenesittelyssä on
taiteilijapariskunta
Pirkkalasta,
Marjatta ja Timo Mustonen. Marjatta
on kuvaamataitoon erikoistunut
opettaja ja Timo teknikko. Nyt
molemmat ovat eläkkeellä, ja aikaa
taiteelle
on
enemmän
kuin
takavuosina.
Marjatta
maalaa
öljyllä
ja
akvarellilla.
Hänellä
voi
olla
inspiraation lähteenä vaikkapa kirja.
Myös käsityöt saattavat toimia idean
antajina. Marjatta pohtii vapautta
filosofisesti
lempilauseenaan
”Taiteen
luomisessa
olemme
vapaita”, vaikka toteaakin, että
todellisuudessa
olemme
inspiraation
vallassakin
sidoksissa
lukuisiin asioihin ja todellinen
vapaus on utopiaa. Sanalla vapaus
on kuitenkin mukava leikitellä tyhjän
kankaan edessä.
Timo tekee pääasiassa puuveistoksia.
Hän
pitää
puuta
mielenkiintoisena materiaalina ja
kertoo ihastuneensa jo lapsena
enonsa tekemiin pieniin puuveistoksiin ja reliefeihin. Marjatan
kanssa yhteen mentyään hän aloitti
Ylöjärven Työväenopistossa koristeveiston kurssilla 1978 ja teki
seuraavana vuonna ensimmäisen
kokeilun vapaiden puuveistosten
alueella.
Myöhemmin
tulivat

mukaan reliefit ja taulut, joissa on yhdistetty veistoa ja
maalausta.
Nykyään
hän
pyrkii
laajentamaan
tekemistään irti perinteisistä reliefeistä. Haaveena on
yhdistää rokokoon muodot ja puinen kuva. Timo on myös
kehystänyt Marjatan töitä.
Pariskunta on pitänyt kaksi yhteisnäyttelyä, 2011
Pirkkalan pitäjänmakasiinissa ja 2013 TAYSin
Naistenklinikan tiloissa. Taiteellisista tavoitteista Marjatta
sanoo näin: “Haluaisin rentouttaa itseni ja katsojan kuvan
ääressä. ” Timolla on tavoitteena saada teoksen katsoja
pysähtymään.
Teksti: Kati Valkonen

Kuva: Pirjo Ahvenus

Uusia jäseniä: Katri Ranta
Uusia taiteilijajäseniä: Sanna Elovaara

Kauppakatu 15
Puh. (03) 212 2014

