P-galleria kevät 2016
05.02.-21.02. | Nanna Evilampi | Pori
26.02.-13.03. | Veera Salmio ja Liisa Ahola | Tampere
18.03.-03.04. | Heini Vanhanen | Turku
08.04.-24.04. | Heli Piittala-Virtanen | Pori
29.04.-15.05. | Satu Salminen ja Janika Regelin | Pori
20.05.-05.06. | Andrew Redman | GB
10.06.-03.07. | Minna Mukari | Oulu
08.07.-17.07. | My little Pori | Porin Taiteilijaseura ry
22.07.-07.08. | Eija Piironen | Lahti

Viikkarin kyläjuhla 21.5.2016
Porin viidennessä kaupunginosassa järjestetään
jälleen kyläjuhla lauantaina 21.5. klo 11-15.
Yhdistys on mukana yhtenä ohjelmajärjestäjänä.
Jos olet innokas tulemaan mukaan toimintaan,
ota yhteyttä: tea.soderlund@gmail.com otsikolla
”Viikkarin kyläjuhla” .

Tuoreimmat uutiset ja
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www.porintaiteilijaseura.fi
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Puheenjohtajan terveiset
Toivon, että mahdollisimman moni pääsee tulemaan taiteilijaseuran
kevätkokoukseen. Kirjaston kahvila on osa kulttuuri-Poria ja ainakin vielä
sellainen osa keskustaa, jossa väkeä käy ja neliöt ovat ahkerassa käytössä.
Yhteistyö kirjaston kanssa on seuralla erittäin tärkeää. Tule mukaan
taidelainaamoon.
Jo seniori-ikäinen Porin Taiteilijaseura täyttää ensi vuonna 70 vuotta. Olemme
johtokunnassa pohtineet kaupunkikuvaan ja sen eri vuosikymmenien
tulkintaan liittyvää konseptia. Tervetuloa mukaan ideoimaan!
Myös ”My little Pori” -kesänäyttely on tulossa, olkaa kuulolla. Tässä kirjeessä
asiasta lisää.
Talven ja kevään kynnyksellä, haluan kannustaa kaikkia osallistumaan. Ihan
mihin vain, vaikka kokkikursseille, jos se tuntuu hyvältä. Leikkikää omalla
taiteilijuudella,suhtautukaa kunnianhimoisesti tekemiseenne, mutta älkää
ottako itseänne kuolemanvakavasti. Ryppyotsaisuus on kuin ”jäinen katu
tuulisena päivänä”.
Porin Taiteilijaseuralla on 90 jäsentä. Olisi kiva tietää, kuinka aktiivisia
näyttelyiden pitäjiä ja taiteen tekijöitä jäsenistössä on. Muista laittaa viestiä niin
tiedotamme jäsenten projekteista.
Puheenjohtajanne on tulevana viikonloppuna Lontoossa Parallax Art Fairissa.
Yhteydenotto messujen järjestäjältä tuli Taidesataman kautta. Maailma on
yllättävän lähellä.
8. helmikuuta 2016
Anna Halls

Näyttelyretki Mänttään lauantaina 9.4.2016
Porin Taiteilijaseura ry | P-galleria

Porin Taidelainaamo

Yrjönkatu 3, 28100 Pori
Avoinna ke-pe 14-18, la-su 12–16
Galleria on kiinni näyttelyvaihtojen aikana.

Porin kaupunginkirjasto
Gallen-Kallelankatu 12, 28100 Pori
Taidelainaamo on avoinna kirjaston kahvilan
avoinnaoloaikojen mukaan.
porin.taidelainaamo@gmail.com
taidelainaamo.porintaiteilijaseura.fi

puh. 044 770 3773
porin.taiteilijaseura@gmail.com
www.porintaiteilijaseura.fi
Tilinumero FI65 5700 8120 0532 98

Yhdistys järjestää näyttelyretken Anselm Kieferin näyttelyyn.
Bussi lähtee Porin taidekoulun edestä klo 07:45.
Bussi tulee Kankaanpäästä, joten on mahdollisuus hypätä kyytiin matkan
varrelta. Meno- ja tulomatka ajetaan Tampereen kautta, joten myös sieltä
suunnasta pääsee kyytiin. Näyttely pyritään pitämään PTS:n jäsenille
maksuttomana.
Ilmoittaudu yhdistyksen sähköpostiin otsikolla ”Ilmoittaudun Anselm Kiefer
-näyttelyretkelle”

Jäsenkirje 1/2016

Porin Taiteilijaseuran
toimijat 2016

My little Pori 08.07.-17.07.2016

Taidelainaamossa teemana SININEN ja mustavalkoinen
20.2.-30.3.2016
Tervetuloa mukaan Porin
Taidelainaamon kevättalven
yhteisripustukseen!
Taidelainaamon ripustus vaihtuu
helmikuussa. Seuraava kaikkien yhteinen
ripustus pystytetään perjantaina 19.
ja lauantaina 20.2. Perjantaina 19.2.
taidelainaamotoimikuntaa on paikalla
avustamassa klo 12-14 ja klo 17-19 ja
lauantaina 20.2. klo 12-14.
Täytä ja tulosta teostiedot kustakin työstä
kahtena kappaleena (voit tuoda n. kolme
työtä, selailutelineeseen enemmänkin).
Lomakkeet on täytettävissä,
tulostettavissa ja tallennettavissa alla
mainitulla sivulla.
Ripustuksen teemana SININEN ja
mustavalkoinen ja se on esillä maaliskuun
loppuun saakka.
Lisätietoja ja teostietolomakkeet:
http://porintaiteilijaseura.fi/
taidelainaamo/taiteilijoille/
Hae teoksesi ajoissa
Jos olet mukana keskitalven
ripustuksessa, tule perjantaina 19.2.
hakemaan työsi pois. Tuo samalla uudet
teokset jos osallistut uuteen ripustukseen.

Kuukauden taiteilija
Huhtikuussa kuukauden taiteilijana on
Heli Väisänen.
Jäsenemme voivat olla esillä
taidelainaamossa yksin tai ryhmänä
kuukauden taiteilijana hintaan 130€.
Koko kirjaston kahvilassa sijaitsevan
taidelainaamotilan saa kuukaudeksi oman
näyttelyn käyttöön sillä periaatteella,
että kaikki työt tulee olla ostettavissa
tai vuokrattavissa taidelainaamon
periaatteella.
Kuukauden taiteilija huolehtii itse
ripustamisesta alkuopastuksen jälkeen.
Yhdistys lähettää lehdistötiedotteet
ja menovinkit lehteen ja pävittää
taidelainaamon netti- ja fb-sivut, mutta
muuten kuukauden taiteilija/taiteilijat
vastaavat itse markkinoinnista. Taiteilijat
seuraavat myös itse teosten mahdollista
menekkiä ja tuovat tarvittessa
täydennysteoksia tilalle.
Lähetä hakemus:
porin.taidelainaamo@gmail.com.
Laita otsikoksi Kuukauden taiteilijaksi
taidelainaamoon.
Hakemuksessa ei tarvitse olla liitteitä
tai näyttelysuunnitelmaa. Nimi/nimet ja
toivomasi ajankohta riittää.

Taidelainaamon kesänäyttelyn ripustus 6.-7. toukokuuta
Yhteinen näyttely ripustetaan taas 6.-7.5.2016. Tämä kesänäyttely pidetään teemalla
mustavalkoinen ja VIHREÄ. Näyttely on auki elokuuhun.
Elo-joulukuulle voi hakea taas kuukauden taiteilijaksi.

Porin Taiteilijaseuran vuoden 2016
kesänäyttely toteutetaan heinäkuussa
Pori Jazzien aikaan P-galleriassa
otsikolla ”My little Pori”. Kaikki PTS:n
jäsenet voivat tarjota näyttelyyn
mukaan pienikokoisia Pori-aiheisia
teoksia. Näyttelytoimikunta valitsee
mukaan hyväksyttävät teokset
ehdotusten perusteella. Tavoitteena
on luoda galleriaan markkinahenkinen
matkamuistomyymälä, joka saisi
kesävieraat hyvälle tuulelle ja
toivon mukaan myös poistumaan
putiikista aito porilainen matkamuisto
mukanaan. Teokset voivat olla
vapaasti eri tekniikoilla toteutettuja
taideteoksia. Myös taiteellisesti
Pori-henkeä uhkuvat käyttöesineet
kuten postikortit, t-paidat,
kauppakassit, palapelit jne sopivat
My little Pori -kokonaisuuteen.
Näyttelykonsepti viimeistellään

iskevillä ikkunateippauksilla ja raikkaana
pursuavalla esillepanolla. My Little Pori
-näyttelyllä on pidennetty aukioloaika
Pori Jazz Festivaalien ajan. Näyttelyyn
osallistuvat taiteilijat maksavat 20 €
osallistumismaksun, teosmyynnistä ei
peritä provisiota. Osallistuvat taiteilijat
hoitavat näyttelyn valvonnan. Jos haluat
osallistua My little Pori -kesänäyttelyyn,
laita viesti näyttelyn yhteyshenkilölle
(Marko Lampisuo) vaikka heti tai
viimeistään 1.6.2016 mennessä.
Viestiin seuraavat tiedot:
• nimi
• yhteystiedot puhelin / e-mail
• alustava ideasi tai ehdotuksesi esille
tulevista teoksista tai tuotteista (lyhyt
sanallinen selostus, luonnoskuva tai
teoskuva)
Yhteyshenkilö: Marko Lampisuo
marko.lampisuo@dnainternet.net
puh. 050 5385 261

Kevätvuosikokous 19.3.2016

Uusi jäsen

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään taidelainaamossa, Porin pääkirjaston kahvilassa
lauantaina 19.3. klo 15.00.
Kokouksessa käydään läpi vuoden
2015 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Tarjolla on kahvia ja pullaa.
TERVETULOA!

Yhdistys on saanut uuden jäsenen,
Henna Inkisen. Toivotamme hänet
tervetulleeksi joukkoon!

Jäsenmaksu 2016
Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna
2016 40 euroa. Maksa jäsenmaksusi
maaliskuun loppuun mennessä. Kirjoita
viestikenttään jäsenmaksu 2016 ja oma
nimesi.

Maalauskurssi 10.6.-12.6.2016
Yhdistys järjestää kesäkuussa
kaupunkimaisemamaalauskurssin.
Kurssin ohjaajaksi on kutsuttu
taidemaalari Tiina Elina Nurminen.
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Porin
Taidekoulun kanssa ja on tarkoitettu
ensisijaisesti Porin Taiteilijaseuran
jäsenille ja Porin Taidekoulun
opiskelijoille. Kurssille otetaan noin
15 osallistujaa.

