Taidelainaamovastaavan tehtävät siirtyvät syksyllä
2016 liukuvasti Mirja Vallinojalta Nanna Evilammelle ja
Tiina Stenmannille.
Taidelainaamon ripustus uusittiin 10.9.2016. Ripustuksen teemaväreinä ovat keltainen ja oranssi.
Porin Naistaiteilijat pitävät Taidelainaamossa oman
ryhmänäyttelynsä 29.10.-2.12.2016.
Taidelainaamon joulunäyttely ripustetaan 3.12.2016.
Kuukauden taiteilija
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.
Lisätietoja ja teostietolomakkeet:
http://porintaiteilijaseura.fi/taidelainaamo/taiteilijoille/
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Näyttelysihteeri
Annemaria Silvola

Syksyä kohti mennään ja niinpä muistutan jäseniä Porin Taiteilijaseuran
syyskokouksesta, joka on Porin pääkirjaston kahvilassa lauantaina 12.11. klo 15.
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee paikalle.
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Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa on hallituksessa mietitty, toiminnan
keskeinen sisältö tulee olemaan taiteilijaseuran juhlavuoden toiminnan
organisointi. Porin Taiteilijaseura täyttää 70 vuotta ensi vuonna.
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden pitää mininäyttely P-galleriassa
tammi-maaliskuun aikana. Mininäyttely on viikon lyhyempi kuin normaali
näyttelyaika ja näyttelyhaku on nyt käynnissä.
Kesällä 2017 P-galleriassa esitellään seuramme senioreiden taidetta. Monet
taiteilijat työskentelevät aktiivisesti mahdollisimman pitkään, mutta tuotantoa
esitellään harvakseltaan, koska yksityisnäyttelyiden järjestäminen on
taloudellisesti epävarmalla pohjalla, ja aikataulut saattavat vaatia usean vuoden
sitoutumista. Toivottavasti näemme kesällä kiinnostavan ja meitä nuorempia
rohkaisevan otoksen siitä, miten taiteen tekeminen on erottamaton osa
itsekunkin elämäntarinaa. Seniorien näyttelyn kuratoivat Tuula Hölsö ja Kauko
Lehtonen.
Syksyllä 2017 vuorossa on allekirjoittaneen kuratoima kokonaisuus työnimellä
”Kaupunkikuvia Porista”. Siinä haetaan jäsenistön keskuudesta uutta,
tämän päivän näkökulmaa kaupunki-identiteettiin Porin Taiteilijaseuran
perustajajäsenen, katumaalari Oiva Virran määrittelemissä tilallisissa kehyksissä.
Valtioneuvoston kanslia on myöntänyt tälle näyttelylle ”Suomi100-vuotta”statuksen.
Varaslähtö juhlavuoden viettoon on marras-joulukuussa 2016,
jolloin P-galleriassa on Tiina Elina Nurmisen kutsunäyttely. Tiina on
opettanut Porin taidekoulussa ja veti meille PTS:n jäsenille viime kesänä
kaupunkimaalaustyöpajan. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee
tutustumaan Tiinan upeita värejä hehkuvaan muhevaan maalausjälkeen.
Työniloa kaikille,
Anna
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PORIN TAITEILIJASEURAN JUHLAVUOSI KÄYNNISTYY

JUHLAVUODEN MININÄYTTELYIDEN HAKU P-GALLERIAAN

Porin Taiteilijaseura täyttää 70 vuotta vuonna 2017.
Juhlavuoden kunniaksi yhdistys järjestää seuraavat näyttelyt ja tapahtumat:

Porin Taiteilijaseura täyttää 70 vuotta! Juhlavuosi käynnistyy Porin Taiteilijaseuran
jäsenten mininäyttelyillä, joita järjestetään tammikuusta toukokuuhun.
Näyttelyaikaa voi hakea vain Porin Taiteilijaseuran jäsen.
Mininäyttelyissä ei järjestetä avajaisia vaan lopettajaiset. Jokaisen näyttelyn
viimeisenä sunnuntaina klo 14-16 järjestetään taiteilijatapaaminen ja kahvitilaisuus.
Mininäyttelyn kesto on noin kaksi viikkoa, keskiviikosta sunnuntaihin.
Mininäyttelyiden ripustusaika on aina maanantaista tiistaihin ja näyttelyn purku on
sunnuntaina heti näyttelyn jälkeen. Mininäyttelyn vuokra on 150 euroa ja se kattaa
näyttelyn julisteen, sähköisen tiedotuksen ja sunnuntain kahvitilaisuuden kahvit.
HAKEMUKSET otsikolla ”Mininäyttelyhaku P-galleriaan” sähköpostitse
osoitteeseen porin.taiteilijaseura@gmail.com viimeistään 28.10.2016 mennessä.
Hakemus toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona. Hakemuksessa tulee olla
näyttelysuunnitelma, kuvia teoksista ja toivomus näyttelyn ajankohdasta.
Haettavat mininäyttelyajat 2017:
1. pe 06.01.-su 22.01. Anna Halls
2. ke 25.01.-su 05.02.
P-gallerian vuoden 2017 kaikille
3. ke 08.02.-su 19.02.
avoin näyttelyhaku nyt käynnissä!
4. ke 22.02.-su 05.03.
Hakemukset otsikolla ”Näyttelyhaku
5. ke 08.03.-su 19.03.
P-galleriaan” sähköpostitse osoittee6. ke 22.03.-su 02.04.
seen porin.taiteilijaseura@gmail.com
28.10.2016 mennessä.
7. ke 05.04.-su 16.04.
Näyttelyjakso on noin kolme viikkoa.
8. ke 19.04.-su 30.04.
Gallerian vuokra on PTS:n jäseniltä 350 €.
9. ke 03.05.-su 14.05.
Teosmyynnistä ei peritä provisiota.
10. ke 17.05.-su 28.05.
Lisätietoja: www.porintaiteiliajaseura.fi

KutsuvierasE7k0t / P-galleria marrasjoulukuu 2016
Tiina Elina Nurmisen kutsunäyttely. Esillä
maalauksia.

lijaseuran historiaan. Näyttely on esillä
heinäkuussa mm Pori Jazzien aikaan.
Näyttelyyn kutsutaan mukaan 4-8 jäsentaiteilijaa.

Mininäyttelyt / P-galleria, tammitoukokuu 2017
Mininäytelyissä yksi tai kaksi jäsentaiteilijaa kerrallaan esittelee tuotantoaan
kahden viikon ajan. Mininäyttelyille
varataan 2-5 kuukautta vuoden 2017
näyttelykalenterista. Näyttelyt juryttää
galleriatyöryhmä näyttelysihteerin
johdolla. Tehkää siis hyviä hakemuksia
ja osallistukaa 70-vuotisjuhlallisuuksiin
omalla näyttelyllä! Hakuohjeet löytyvät
jäsenkirjeestä.

Kaupunkikuvia Porista | Poriginal
galleria, syksy 2017
Kaupunkikuvia Porista -näyttely on saanut Valtioneuvostolta Suomi100-statuksen ja on näin osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
PTS:n puheenjohtaja Anna Halls kuratoi
näyttelykokonaisuuden, jossa 2000-luvun taiteilijoiden teokset kommentoivat
Porin kaupunkikeskustaa jo edesmenneen taiteilija Oiva Virran (1906-1971)
teosten pohjalta. Oiva Virta oli ”katumaalari”, joka toimi taiteilijaseuran
ensimmäisessä hallituksessa. Hän
maalasi 1940-luvulta alkaen ehkä jopa
tuhansia teoksia Porin keskustasta ja
Mäntyluodon satamasta. Nämä teokset
päätyivät edullisilla hinnoilla porilaisiin
koteihin. Virta oli taiteilija jonka tunsivat
”kaikki porilaiset”. Yksityiskodeista ja
julkisista kokoelmista lainattujen Oiva
Virran maalausten rinnalle ripustetaan
nykytaiteilijoiden teoksia. Taiteilijaseuran
jäsenet työskentelevät kukin omalla tekniikallaan samoissa paikoissa kuin Virta
aikoinaan. Kuraattori kutsuu näyttelyyn
mukaan noin 8 jäsentaiteilijaa.

Maisemamaalauskurssi | Pori, kesäkuu 2017
Taidemaalari Tiina Elina Nurmisen vetämä maisemamaalauskurssi yhdistyksen
jäsenille. Tarkemmat tiedot kurssin
ajankohdasta ja sisällöstä julkaistaan
ensi keväänä.
Ja7k0t | P-galleria, heinäkuu 2017
Kuvataiteilijat Tuula Hölsö ja Kauko
Lehtonen kuratoivat taiteilijaseuran
iäkkäämpien jäsenten yhteisnäyttelyn.
Näyttelyyn osallistuvien taiteilijoiden
työskentely rakentaa elävän aikakoneen
porilaiseen kulttuurielämään ja taitei-

TERVETULOA TAITEILIJASEURAN SYYSVUOSIKOKOUKSEEN!
Yhdistyksen sääntömääräinen syysvuosikokous pidetään Taidelainaamossa, Porin
pääkirjaston kahvilassa lauantaina 12.11.2016 klo 15.00.
Kokouskutsu ja esityslista ovat tämän jäsenkirjeen liitteenä.
Kokouksessa on tarjolla kahvia ja pullaa. TERVETULOA!

P-galleriassa uusi työntekijä
Merja Heljakka aloitti P-gallerian työntekijänä 5.9.2016. Käykääpä tervehtimässä gallerialla!

P-GALLERIAN SYKSYN 2016 NÄYTTELYKALENTERI
21.09.-09.10. | Tiina Poutanen ja Petri Pykäläinen
12.10.-30.10. | Riitta Uusitalo | avajaiset pe 14.10.
02.11.-20.11. | Kati Heljakka, Peak experience -työryhmä | avajaiset pe 04.11.
23.11.-31.12. | Tiina Elina Nurminen | avajaiset pe 25.11.

