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Tervehdys taiteilijat ja taiteen ystävät!
Kuvataideyhdistys täyttää tänä vuonna 35 vuotta. Sen kunniaksi
teetetään antologia-teos, johon kaikki pääsevät mukaan.
Tämän vuoden teemaksi on valittu ILO. Ilo kumpuaa ihmisen sisimmästä. Itsensä toteuttaminen tuottaa mitä syvintä iloa. Iloa löytyy
läheisistä, luonnosta, eläimistä, ympäristöstä, mieluisasta tekemisestä, kuten yhteisiltä kursseilta ja näyttelyistä.
Vuoden teema ei sido vaan antaa tukea ja virikettä, uutta näkökulmaa ja ehkä uutta tekemisen tapaa. Tästä Nils-Aslak Valkeapään
runosta voi ammentaa lisää iloa omaan taiteen tekemiseen:
”Joikaa vain rakas lintuni, kalisuta auringon kelloja
kuun kieli heilahtamaan. Joikaa, lintuni rakas,
koreile avaran taivaan alla, ruskan silkkiliinoilla."
Hyvää alkanutta vuotta ja iloa tekemiseen! - Tiina
KUVASSA: Vuoden taiteilijan kunniakirjan sai
vuosinäyttelyn avajaisissa Pentti Väänänen.

■ GRAFIIKKAKURSSI

24.-25.2. työhuoneella
* Kurssin vetäjä Kukka Pitkänen
* Jatketaan syksyn Xerox-litografiakurssin oppeja. Myös uudet tekijät saavat opastusta.
* Tekniikka, kopiografiikka, on hauska ja helppo tapa tehdä upeita grafiikanvedoksia valokuvista ja piirroksista. Kuviin voi yhdistää myös muita yksinkertaisia grafiikan menetelmiä, kuten
monotypiaa. Aiempaa kokemusta grafiikan tekemisestä ei tarvita.
* Tarkemmat tiedot kurssin sisällöstä lähetetään ilmoittautuneille.
* Kurssin hinta 45 euroa, sisältää perustarvikkeet.
* Ilmoittautumiset pikaisesti: leena.turkka@gmail.com

■ KEVÄÄN HELEYS * Abstraktia maalausta 7.4. ja 14.4. työhuoneella
*
*
*
*
*

Kurssin vetäjä Hannele Parviainen (Tarna)
Kahtena lauantaina maalausta, ohjausta ja loppukatselmus inspiroivassa seurassa
Tarkemmat tiedot kurssin sisällöstä lähetetään ilmoittautuneille.
Kurssin hinta 45 euroa
Ilmoittautumiset Sepolle: p. 0500-154902 tai seppoylitalo@gmail.com
KEVÄÄN HELEYS
Abstraktiin maalausilmaisuun painottuva
kurssi, jolla keskitytään värisommitteluun,
värien keskinäisiin suhteisiin sekä valon
ilmaisuun maalauksessa. Etsitään ja vahvistetaan henkilökohtaista ei-esittävää
ilmaisua tutkiskellen omia mieltymyksiä
muotojen, värien, sommittelun ym. suhteen. Maalaustyöskentely aloitetaan heti
luonnostellen ja siitä omassa tahdissa
eteenpäin jatkaen.

KUVISSA: Edellisen abstraktin kurssin satoa, Pirjo Kanervan ja Pentti Väänäsen työt.

KUVASSA:
Tällainen antologia tehtiin kymmenen vuotta sitten.
Uusi juhla-antologia julkistetaan syksyllä Vuosinäyttelyn yhteydessä

■ KAIKKI MUKAAN UUTEEN ANTOLOGIAAN!
Tässä ohjeita:

* Jokainen yhdistyksen jäsen pääsee mukaan teokseen, eikä se maksa mitään!
* Voit myös jo tehdä ennakkovarauksen kirjasta, jolloin saat sen edullisemmin!
* Antologian tärkeimpänä osana on jokaisen taiteilijan oma aukeama, jossa esitellään teoksia
3-5 kpl sekä tarinaa siitä, kuinka työt ovat syntyneet ja minkälaista taidetta teet mieluiten.
Myös tekijän valokuva ja syntymävuosi laitetaan esille.
* Lisäksi kirjaan tulee historiikkia, toiminnan esittelyä, vuoden taiteilijoiden esittelyt ym.
* Kuten edellisenkin antologian, myös tämän toimittaa ja taittaa Heikki Juutilainen, joka myös
valokuvaa teokset. Teksti- ja toimitustyössä mukana on Leena Turkka.
w

* Huom! Teosten kuvaus on maaliskuun alussa studiovaloissa työhuoneella la-su 3.-4.3.
Ota yhteyttä Heikkiin ja ilmoittaudu mukaan sekä sovi samalla tarkempi kellonaika:
puhelin 040-7706153 tai sähköposti heikki@juutila.com
* Kuvattavien teosten on oltava ilman lasia! (Voit myös kuvata työsi itse, mutta kuvien on
oltava riittävän suurikokoisia ja teräviä. Kysy tarkemmin Heikiltä.)

Janakkalan kuvataideyhdistys ry:n vuosikokous
to 22.3. klo 18 työhuoneella
Paturintie 2 B, Turenki
Esillä sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat sekä puhetta toiminnasta.
Tee- ja kahvitarjoilu.
TERVETULOA MUKAAN VANHAT JA UUDET!
Tulossa mm.:

■ Äitienpäivänäyttely Kyterinhovin vanhainkodissa, Turengissa
■ Kesäleiri (paikka ja aika vielä avoimet…) ym.
■ Tarkemmin näistä ja muista kesäajan tapahtumista huhtikuun tiedotteessa…
■ OTA YHTEYTTÄ JOS HALUAT LISÄTIETOJA:
● Puheenjohtaja Tiina Hiidenkari, 0400-487680 tiina@iso-hiidenkartano.fi
● Sihteeri Leena Turkka, 041 5462954 leena.turkka@gmail.com
● Taloudenhoitaja, varapj. Seppo Ylitalo, 0500-154902 seppoylitalo@gmail.com

Yhdistyksen myytävien tuotteiden hintoja on alennettu!
Pieni kangaskassi 5 e. Kauppakassi 15 e. Iso taulukassi 25 e. T-paita 15 e.

