jäsenkirje 08.11.2017
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry
Mannerheimintie 19b
00250 HKI
0505954974, info@skjl.fi
Hei vaan,
pimeyttä riittää ja talvi on tulossa. SKjL:n seminaari ja vuosikokous lähestyvät hurjaa vauhtia! Tampereella
tavataan 17.-18.11.! Tervetuloa kaikki kuuntelemaan viimeisimpiä kiinnostavia uutisia ja näkemyksiä
taidemaailman muutoksista, uusista mahdollisuuksista, uhkista ja tulevaisuuden näkymistä. Opetus- ja
Kulttuuriministeriö lisää taiteen ja kulttuurin tulosohjausta, mikä lisää hakemusten teon haasteita ja vaatii
järjestökentältä uutta asennoitumista.
Tervetuloa kuulemaan lisää seminaariin pe 17.11.2017 klo 12-19 Pantin auditorio, Puutarhakatu 11,
Tampere (käynti sisäpihalta)!
Pyysin edellisessä jäsenkirjeessä ottamaan yhteyttä ja kertomaan, mitä jäsenyhdistyksillemme kuuluu.
Minttu Saarinen, Hämeenlinnan Taiteilijaseuran puheenjohtaja vastaisi kutsuuni ja kertoi näin huippuhyviä
uutisia siitä, kuinka järjestöt voivat työllistää nuorten kuvataiteilijoita ja järjestää sekä ammattilaisia että
kuvataiteen aktiiviharrastajia kiinnostavaa toimintaa…:
”Hämeenlinnan Taiteiljaseura ry eli hiljaisia vuosia ennen vuotta 2016. Aloitin silloin
puheenjohtajana ja tavoitteena oli tehdä seurasta toimiva, innostava ja selkeästi kaupunkikuvassa
mukanaoleva yhdistys. Taiteilijoiden työllistäminen, kouluttaminen ja nuorten taiteiliojoiden ja
taiteilijaksi haluavien kannustaja, työllistäjä ja ohjaaja.
Olemme työllistäneet 100 prosenttisella palkkatuella yhden taiteilijan vuodeksi, toisen 6 kk:ksi, ja
useita pätkätyöläisiä. Järjestämmem yös työkokeiluja sekä työharjoitteluja. Itse aloin saada palkkaa
viime kuussa Skr:n apurahan ansiosta.
Toimintamme pyrkii sekä kouluttamaan että työllistämään ne joiden tilanne on heikoin. Varsinkin
nuoret taiteilijat sekä ne, joilla ei ole muuta ammattia tai työpaikkaa ovat etusijalla. Pyrimme myös
pitämään vähintään yhden pitkäaikaistyöttömän nuoren (taidealalle suuntautuvan) joko
työkokeilussa tai palkkatuella. Olemme pyrkineet ottamaan yhteyttä myös oppilaitoksiin, sillä
pystymme tarjoamaan mm. työharjoittelupaikkoja opiskelijoille. Harjoittelupaikkoja tarjoaa niin
yksityiset taiteiiljat, työryhmät kuin seurakin tilanteesta riippuen.
Järjestämme kursseja ja työpajoja jatkuvasti ja tänä vuonna meillä on alkanut tiistaimaalarit kurssi,
kaikille avoin maalausilta, jossa omaksi iloksi maalataan eri opettajien ohjauksessa viiden euron
kertahintaan. Keskiviikkoisin meillä on niin ikään kaikille avoin piirustusilta jossa neljällä eurolla
pääsee piirtämään elävää mallia. Kerran kuukaudessa, sunnuntaina, järjestämme Vanajaveden
opiston kanssa yhteistyössä sunnuntaimaalarit, jossa perehdytään eri opettajien kanssa erilaisiin
hiukan jo syventäviin taideaineisiin kuten värioppiin ja sommitteluun. Kertahinta 10€.
Meillä on myös juhlavuosi 2018, täytämme 70-vuotta. Pidämme näyttelyn Hämeenlinnan
Taidemuseolla ja toisen, ympäristötaidenäyttelyn, kesällä 2017.
Olemme etsineet myös yhteistyöseuraa Suomesta mutta emme ole vielä löytäneet. Ulkomailla
meillä on kaksi aktiivista yhteistyöjärjestöä, toinen Saksassa ja toinen Israelissa.

Terveisin, Minttu Saarinen
Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry, Puheenjohtaja, Kuvataiteilija, www.minttusaarinen.com

Näihin terveisiin - tapaamisiin Tampereella! Ja tervetuloa käymään Mannerheiminkadun toimistolla.
Kahvipannu on kuuma…;-)
ystterv. Merja Puustinen,
SKjL toiminnanjohtaja

Kuvataiteilijoiden pikkujoulut lähestyy!
Suomen Taiteilijaseuran pikkujoulua vietetään edustajiston kokouksen jälkeen perjantaina 8.12.2017
Ravintolalaiva Wäiskin viihtyisällä ja tunnelmallisella alakannella. Hakaniemenranta 11, Helsinki.
(www.waiski.com)
Paikalle pääset mm. kaikilla Hakaniemessä pysähtyvillä julkisilla kulkuneuvoilla. Juhla alkaa kello 19:00 ja
päättyy 02:00.
Elävää musiikkia: Jazzrosvot ja Osteri! dj! Arpajaiset! Ja parasta mahdollista seuraa!
Baarista saa hankittua juomaa ja tarjolla on alkuun pientä naposteltavaa. Ruokaa ravintolasta ei saa.
Liput 10 €, jonka hinta sisältää yhden arvan. Lisäarvat 2€/kpl, hienot palkinnot.
Suosittelemme varaamaan mukaan käteistä pääsylippujen ja arpojen ostoon!
Tänä vuonna pikkujoulut järjestää Suomen Taidegraafikot ry.
Seuraa tiedotusta myös Facebookissa, tapahtuma tulossa!

GALLERIASEINÄ:
SKjL:n toimiston GalleriaSEINÄ:n marraskuun taiteilija on Susanna Iivanainen. Galleria on auki 24/7,
Mmannerheimintie 19b, 00250 HKI.

Maalaussarja ”Sanotaan, että kuolemme kaksi kertaa” muodostuu muste- ja tussimaalauksista. Sarja on
eräänlainen muistomerkki edesmenneille. Kokonaisuus sisältää löytämieni vanhojen valokuvien esittämien

henkilöiden ja myös yhden lemmikkieläimen muotokuvat sekä vanhojen
hautaveistosten kasvokuvia.
Sarjan nimi viittaa tietenkin sanontaan, jonka mukaan kuolemme toisen kerran silloin, kun kukaan ei enää
muista meitä. En tiedä muistaako joku vielä maalausteni henkilöitä, mutta minä olen tarkastellut heidän
kasvojaan, miettinyt niitä ja kuvannut oman tulkintani mukaan. Koin itselleni tuntemattomien henkilöiden
kuvaamisen vapauttavana. Saatoin tarkastella kuvia vapaana kaikesta henkilöitä koskevasta faktatiedosta ja
tulkita niitä oman käsitykseni mukaan. Olen rajannut kasvot lähikuvaan, niin että kasvojen piirteet ja silmät
nousevat pääosaan. Vaatteet ja suurimman osan kampauksista olen jättänyt kuvien ulkopuolelle
häivyttääkseni ajan merkitystä.
Aika ja sen kuluminen onkin eräs tarkasteluni kohde. Me kaikki muutumme aikanaan mullaksi, valokuvat
kellastuvat ja kuvat häipyvät niiden pinnalta, mutta myös kiviset veistokset muuttuvat. Ne tummuvat,
kuluvat, murenevat, kasvavat levää ja sammalta. Tuuli ja sade hiovat niitä. Puhutaan ajan kulumisesta. Aika
kuluu, mutta se myös kuluttaa.
Iivanaisen teoskokonaisuus on ollut aiemmin esillä eri muodoissaan Galleria Hippolyten studiossa v. 2015 ja
Galleria Katariinassa v. 2015. Sarjan uusimmat osat ovat tänä vuonna syntyneitä.

VISEK-apurahojen haku alkanut
Kuvaston yhteydessä toimiva Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK jakaa vuosittain apurahoja
audiovisuaalisen ja digitaalisen kuvataiteen edistämiseen.
Tänä syksynä tukea taiteilijoille on jaossa yhteensä 55 800 euroa. Apurahojen hakuaika on 1. - 30.11.2017.
Hakujulistus sekä apurahojen hakulomake löytyvät Kuvaston sivuilta täältä.
Tiedustelut apurahoihin liittyen: kuvasto@kuvasto.fi / p. 09 272 4022

TÄRKEÄÄ TIETOA RESIDENSSEISTÄ JA TYÖHUONEISTA:
HAETTAVANA ATELJEESÄÄTIÖN ASUNTO JA TYÖHUONE OULUNKYLÄSSÄ
Oulunkylän ateljeetalon monivuotinen talonmies vetäytyy eläkkeelle, ja Ateljeesäätiön hallitus on päättänyt
vuokrata häneltä vapautuvan asunnon kuvataiteilijalle.
Asunnossa on 3h + k, yhteensä 66m2, ja se sijaitsee erillisessä rakennuksessa ateljeetalojen tontilla
Oulunkylässä osoitteessa Henrik Sohlbergintie 19-25.
Vuokra on 675 €/kk. Vuokrasopimus tehdään 10 vuoden määräajaksi, jota on optio jatkaa taiteellisen työn
jatkuessa.
Sopimukseen on mahdollisuus liittää osa samassa rakennuksessa sijaitsevasta työhuoneesta 6 € /kk
neliövuokralla.
Huoneistossa on näyttö 20. marraskuuta klo 14-15.
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön ateljeeasunnon hakulomakkeelle tehtyjen, säätiön hallitukselle
osoitettujen hakemusten liitteineen tulee olla säätiön toimistossa, Lemuntie 4D, 00510 Helsinki,

viimeistään maanantaina 27.marraskuuta 2017 klo 12.00. Hakemuslomakkeen mukaisesti hakemuksesta
tulee käydä ilmi hakijan henkilö-, perhe- ja yhteystiedot, taiteellinen toiminta, nykyinen asuin- ja työhuone
sekä muut hakijan kannalta valinnassa mahdollisesti vaikuttavat tekijät.
Hakulomakkeen saat säätiön toimistosta tai linkistä
http://www.ateljeesaatio.fi/hakemuksia/hakulomake_aa.pdf
Lisätietoja antaa asiamies Tuula Paalimäki, puh 040-4119913, sähköposti tuula.paalimaki@ateljeesaatio.fi

ATELJEESÄÄTIÖN RESIDENSSIHAKU
HAETTAVANA: Pietarin taiteilijahuoneiston työskentelyjaksot tammi-toukokuu 2018
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö vuokraa suomalaisten kuvataiteilijoiden ja muiden taiteen kentän
ammattilaisten käyttöön Pietarin ydinkeskustassa 46,5 neliön ateljeeasuntoa. Ateljeeasunto sijaitsee
Pietarin Suomi-talossa, sen viidennessä kerroksessa. Vuoden 2018 työskentelyjaksoista nyt haussa on
tammi-toukokuun jaksot. Huoneistoa vuokrataan kahden viikon tai yhden tai useamman kuukauden
jaksoissa.
Taiteilija-asunto käsittää yhtenäisen työ-, oleskelu ja makuutilan, avokeittiön ja suihku/wc:n. Huoneistossa
on asumiseen tarvittava perusvarustus ml. laajakaista ja tv. Tila mahdollistaa asumisen ja työskentelyn
ja soveltuu enintään kahdelle aikuiselle ja yhdelle lapselle. Suomi-talossa on hissi ja vartiointi (24h), ja
yhteisissä tiloissa on käytettävissä pesukone, sauna sekä Suomi-instituutin kirjasto.
Huoneiston vuokra on 450 €/2 vko tai 790 €/kk. Puolisolta peritään 25 % lisämaksu, lapselta 5 % lisämaksu.
Etusijalla ovat Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöihin - TML, STG, SKL, VTL ja Muu ry - kuuluvat taiteilijat.
Edellä mainittuihin liittoihin kuulumattomilta peritään vuokra 25 %:lla korotettuna.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa viimeistään perjantaina 24. marraskuuta 2017 klo 16.00 Suomen
Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön toimistoon, Lemuntie 4 D, 00510 Helsinki. Hakemuksen voi halutessaan
lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen info@ateljeesaatio.fi Tällöin liitteiden tulee olla pdf-tiedostoja,
yhden liitteen maksimikoko on 4 Mt.
Hakulomakkeen saa sivuilta http://www.ateljeesaatio.fi/pietari.html
Lisätietoa: Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, suunnittelija Riikka Suomi-Chande, puh.(09) 72680471,
info(at)ateljeesaatio.fi

Näyttelyhakuja:
Riihimäen Kuvataiteilijat ry:n Galleria Tärinän näyttelyajat Riihimäen rautatieaseman vieressä ensi vuodelle
haussa. Tällä hetkellä tammikuu varattu ja alustavasti maaliskuu varattu. Katso lisätiedot nettisivultamme:
www.rikuta.fi ja facebook: Galleria Tärinä. Edullinen iso tila, helpot kulkuyhteydet.
Yt. Seija Koskela pj. Riihimäen Kuvataiteilijat ry

WIURILAN KESÄN TAITEILIJAHAKU VUODELLE 2018
Wiurilan kartano sijaitsee Halikonlahden rannalla Salossa. Kartanolla on pitkä ja kiinnostava
menneisyys, se mainitaan historiankirjoissa jo 1400-luvulla.
Taiteilijahaku
Kesällä 2018 Wiurilassa järjestetään yksi laaja yhteisnäyttely ajalla 29.6.-26.8., johon etsitään sekä
ulko- että sisätiloihin sijoittuvaa, kiinnostavaa nykytaidetta. Avoin haku on tarkoitettu ammattitaiteilijoille,
hakemukset kesäkaudelle 2018 tulee jättää sähköisesti tai postitse 22.12.2017 mennessä
(postileiman päiväys riittää).
Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään alustava suunnitelma näyttelyyn tulevista teoksista,
ansioluettelo sekä korkeintaan 10 kpl teoskuvia taiteilijan aikaisemmasta tuotannosta (A4-kokoisina) ja
teoskuvaluettelo (mitat, tekniikka, valmistumisvuosi). Sähköisessä hakemuksessa kuvaliitteet tulee

lähettää yhdessä pdf-tiedostossa. Hakemukseen tulee myös liittää kuitin kopio maksetusta
jurytysmaksusta. Jurytysmaksu 25 euroa maksetaan tilille FI56 5410 0220 2873 72
Hakemukset lähetetään osoitteeseen:
Wiurilan Kesä / Sarparanta, Viurilantie 126, 24910 Halikko AS tai sähköisesti wiurilankesa@gmail.com
Lisätietoja: www.wiurilankesa.fi

JÄSENYHDISTYKSET TIEDOTTAVAT:
Etelä-Karjalan Taideyhdistysten vuosinäyttely 17.11.-9.12.2017
Avajaiset torstaina 16.11. klo 17-19. Tervetuloa!
Imatran taidemuseo
Virastokatu 1, 55120 Imatra
Avoinna: ma-pe 9-19, la 10-15
www.imatra.fi
https://www.facebook.com/imatrankaupunginmuseot/

KUTSU • INBJUDAN • INVITATION
Tervetuloa 8. Turku Biennaalin avajaisiin torstaina 16.11.2017
Aboa Vetus & Ars Novassa klo 19–21
Galleria Å:ssa klo 18–21
Avajaispuheet Aboa Vetus & Ars Novassa klo 19.15
Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahteran tervetulotoivotus
Näyttelyn avaa Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monto
Välkommen på vernissage för den 8:e Åbobiennalen torsdagen den 16 november 2017
Aboa Vetus & Ars Nova kl. 19–21
Galleri Å kl. 18–21
Öppningstal på Aboa Vetus & Ars Nova kl 19.15
Välkomstord av museidirektör Johanna Lehto-Vahtera
Utställningen öppnas av Riitta Monto, chefredaktör för Turun Sanomat
Welcome to the opening of the 8th Turku Biennial on Thursday 16 November 2017
Aboa Vetus & Ars Nova 7 pm–9 pm
Gallery Å 6 pm–9 pm
Opening speeches at Aboa Vetus & Ars Nova at 7.15 pm
Welcome speech by Museum Director Johanna Lehto-Vahtera
Opening speech by Riitta Monto, Editor in Chief of Turun Sanomat

Tervetuloa Taidekeskus Mältinrantaan kahden uuden näyttelyn avajaisiin perjantaina 10.11. klo 18-20!
GALLERIASSA avautuu turkulaisen taidemaalari MARKKU LAAKSON näyttely nimeltä "Syntymän ja kuoleman
välissä". Näyttelyn päätyö on samanniminen teoskokonaisuus, joka koostuu 65 maalauksesta. Teos on
Laakson mukaan kuin Slow Instagram, jota hän on päivittänyt usean vuoden ajan.
Näyttelyn maalauksia yhdistää ihmisen ja eri kulttuurien suhde toisiinsa ja luontoon, hämmennys elämän
sattumanvaraisuuden myllerryksessä.

Markku Laakson näyttelyn avaa museonjohtaja Taina Myllyharju.
STUDIOSSA avautuu tamperelaisen kuvataiteilija RAMAN HUSSAININ näyttely nimeltä "Minun tabuni on
minun identiteettini!" Irakilaissyntyinen taiteilija pohtii näyttelyssään ympärileikkauksen jättämää muistoa
ja traumaa pojan ja miehen elämässä.
Raman Hussainin näyttelyn avaa Tampereen Taiteilijaseuran puheenjohtaja Juha Merta.
Näyttelyt ovat yleisölle avoinna 11.11.-28.11.2017 ma-to klo 12-18, pe-su klo 12-16.
Näyttelyt ovat myös osa TAMPEREEN GALLERIAVIIKKOA (lisätietoja:
http://www.tampereengalleriaviikko.fi), jonka aikana taiteilijat ovat tavattavissa seuraavasti: Raman
Hussain keskiviikkona 15.11. klo 18 ja Markku Laakso sunnuntaina 19.11. klo 13.15. Tervetuloa tapaamaan
taiteilijoita!
Terveisin
-Anne Paldanius
näyttelykoordinaattori / exhibition coordinator Tampereen Taiteilijaseura ry / Tampere Artists´ Association
+358 50 550 3145
anne.paldanius@tampereen-taiteilijaseura.fi
Vielä ehtii… Järvenpään Taideseuran vuosinäyttely 2017 28.10.-15.11.Tervetuloa!

