Tänä vuonna vietetään taiteilijaseuran 70-vuotista juhlavuotta.
Kun nuorena tyttönä kaupungilla näin vanhoja herroja jotka tunnettiin
”taiteilijoina”, en olisi voinut kuvitellakaan olevani jonain päivänä näiden
herrojen kanssa samassa pöydässä. Tai kun 80-luvulla perustettiin NYTE
herättämään keskustelua siitä, mitä taidekentän sisäisestä arvottamisesta oikein
kuuluisi ajatella, en olisi voinut kuvitellakaan olevani Porin Taiteilijaseuran
puheenjohtajana ihmettelemässä vetovastuuta seuran juhlavuonna. Onneksi
kristallipalloon ei ole pakko katsoa. Kuka tietää mistä sitä itsensä vielä löytää.
Juhlavuosi on käynnistynyt hyvin ja huonosti. Hyvää on se, että P-galleriassa
tammikuussa käynnistynyt mininäyttelyiden sarja on LOISTAVA konsepti!
Yleisöä on käynyt runsaasti, kauppaakin on tehty ja positiivista pöhinää on ollut
porilaisittain yllättävän mukavasti. P on noteerattu, hyvä!
Huonot uutiset ovat sen sijaan ne, että seuralla ei ole tietoa, koska saadaan
seuraava työntekijä galleriaan, ja se, että pankkitilillä on pohja näkyvissä. Tämä
johtuu osittain siitä, että TAIKE on muuttanut apurahojensa hakuaikoja ja myös
apurahojen myöntämisperusteita on jonkin verran muutettu. Eli juhlavuonna
joudumme heti rahapulaan ja sitoutumaan talkootoimintaan.
Toivottavasti mahdollisimman moni voi maksaa jäsenmaksunsa HETI, niin
toiminta pysyy näissä onnistuneissa uomissa. P-gallerian valaistus on uusittu
vuoden vaihteessa ja suotavaa on, että mahdollisimman moni tulee ihailemaan
kaunista valaistusta esimerkiksi näyttelyn valvonnan merkeissä... Valvontaaikoja voi käydä varaamassa itselleen Doodle-systeemissä (linkki on lähetetty
sähköpostitse) tai sopimalla asiasta näyttelysihteereitten kanssa.
Muistakaahan myös Lopettajaiset kunkin näyttelyn viimeisenä päivänä. Kahvia
ja pullaa on tarjolla!!
Ennen kaikkea: Tervetuloa kevätkokoukseen Porin pääkirjaston kahvilaan, eli
taidelainaamoon 25.3.2017.
Terveisin,
Anna
KEVÄTKOKOUSKUTSU
Porin Taiteilijaseuran sääntömääräinen kevätvuosikokous pidetään
taidelainaamossa, Porin pääkirjaston kahvilassa lauantaina 25.3.2017 klo 15.00.
Kokouksessa käydään läpi vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös. Tarjolla
on kahvia ja pullaa. Tervetuloa!
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Puheenjohtajan terveiset

JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA
Tervetuloa tutustumaan juhlavuoden näyttelyihin!
MININÄYTTELYT | P-galleria, tammitoukokuu 2017
Mininäyttelyiden sarjassa 10 Porin
Taiteilijaseuran jäsentaiteilijaa esittelee
tuotantoaan kahden viikon ajan seuran
ylläpitämässä P-galleriassa.
7 SENIORIA | P-galleria, Pori, 28.06.16.07.2017
Kuvataiteilijat Tuula Hölsö ja Kauko
Lehtonen kuratoivat taiteilijaseuran
vanhimpien jäsenten yhteisnäyttelyn.
Monet iäkkäät taiteilijat työskentelevät
aktiivisesti, mutta eivät juurikaan järjestä
näyttelyitä. Heidän työskentelynsä
rakentaa elävän aikakoneen porilaiseen
kulttuurielämään ja taiteilijaseuran
historiaan. Esille tulee taiteilijoiden
teoksia sekä menneiltä vuosikymmeniltä
että aivan viimeisimmästä tuotannosta.
Näyttelyyn osallistuvat seuraavat
taiteilijat: Tuula Hölsö, Tuula Juti, Tuula
Solin, Anja Levoranta, Heikki Peltoniemi,
Olavi Vaahtera ja Kauko Lehtonen.
Näyttelylle on odotettavissa runsaasti
myös ulkopaikkakuntalaista yleisöä,
koska se on esillä Pori Jazz -festivaalin
aikana.
MAALAUSKURSSI | Pori, kesäkuu 2017
Osana 70-vuotisjuhlavuoden
ohjelmaa Porin Taiteilijaseura järjestää
neljännen kerran ulkoilmamaalauksen
työpajan kesäkuussa. Työpajan
ohjaajana toimii taidemaalari Tiina
Elina Nurminen. Työpaja järjestetään
yhteistyössä Porin taidekoulun
kanssa. Työpaja keskittyy porilaiseen

kaupunkimaisemaan ja tarkoitus on
toteuttaa entistä suurikokoisempia
maalauksia. Maalauskurssi on tarkoitettu
ensisijaisesti Porin Taiteilijaseuran
jäsenille. Tarkempi ajankohta selviää
keväämmällä.
KAUPUNKIKUVIA PORISTA | Poriginal
galleria, Pori, 25.11.-31.12.2017
Seuran puheenjohtaja Anna Halls
(FM) kuratoi kokonaisuuden, jossa
2000-luvun taiteilijoiden teokset
kommentoivat Porin kaupunkikeskustaa
jo edesmenneen taiteilija Oiva
Virran teosten pohjalta. Oiva Virta oli
”katumaalari”, joka toimi taiteilijaseuran
ensimmäisessä hallituksessa. Hän
maalasi 1940-luvulta alkaen vuoteen
1971 saakka ehkä tuhansia teoksia
Porin keskustasta ja Mäntyluodon
satamasta. Nämä teokset päätyivät
edullisilla hinnoilla porilaisiin koteihin.
Virta oli taiteilija jonka tunsivat ”kaikki
porilaiset”. Näyttelyyn tulee julkisista
kokoelmista ja yksityiskodeista Oiva
Virran maalauksia sekä seuran jäsenten
teoksia, joiden lähtökohtana on
Virran maalausten fyysinen ympäristö
nykyaikana. Näyttelyyn osallistuvat
seuraavat taiteilijat: Anna Halls, Henna
Inkinen, Kari Kärkiluoma, Marko
Lampisuo, Jonna Lepistö, Sanna Pajunen,
Samu Raatikainen, Annemaria Silvola,
Pasi Vainionpää sekä SOFT-ryhmä (Mollu
Heino ja Kirsi Jaakkola). Näyttelylle
on myönnetty valtioneuvoston
SUOMI100-status ja se on osa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
ohjelmaa.

TAIDELAINAAMON KUULUMISET
Taidelainaamovastaavina toimivat
kuluvana vuonna Nanna Evilampi ja
Tiina Stenman. Nykyinen lainaamon
ripustus on varsin tuore, joten seuraava
ripustuksen vaihto sijoittuu huhtitoukokuun paikkeille.
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.
Aiheesta voit kysellä lisää
taidelainaamovastaavilta.
Lähetä hakemus:
porin.taidelainaamo@gmail.com.
Laita otsikoksi Kuukauden taiteilijaksi
taidelainaamoon.
Hakemuksessa ei tarvitse olla liitteitä
tai näyttelysuunnitelmaa. Nimi/nimet ja
toivomasi ajankohta riittää.

SKjL-JÄSENKORTIT
SKjL:n jäsenkortit postitetaan tämän kirjeen mukana yhdistyksen jäsenille.
Käy lukemassa SKjL:n kotisivuilla (www.skjl:fi) liiton tarjoamista eduista. Juuri nyt on
haussa mm ensi kesän taiteilijat ihanaan Aspan ateljeeseen (15.3. mennessä) sekä
haku SKjL:n vuosinäyttelyyn, joka pidetään tänä vuonna Riihimäen Taidemuseossa.

Jäsenmaksu 2017
Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2017 40 euroa. Maksa jäsenmaksusi maaliskuun
loppuun mennessä yhdistyksen tilille: FI65 5700 8120 0532 98.
Kirjoita viestikenttään jäsenmaksu 2017 ja oma nimesi.
Otathan huomioon, että vuonna 2011 yhdistyksen syysvuosikous päätti luopua 70-vuotta
täyttäneiden jäsenmaksuvapautuksesta ja tämä astui voimaan vuonna 2012. Jos edun on
saavuttanut ennen tätä, siitä ei tarvitse luopua.
Jäsenmaksu koskee täten myös kaikkia vuoden 2012 jälkeen 70-vuotta täyttäneitä jäseniä.

Porin Taiteilijaseuran toimijat 2017
Puheenjohtaja
Anna Halls | pts.puheenjohtaja@gmail.com

P-gallerian näyttelyt 2017
08.03.-19.03. | Raija Kuisma (Pori)
22.03.-02.04. | Katja Laakso-Leppänen
(Ulvila)
05.04.-16.04. | Mari Syrén-Fawaz (Pori)
19.04.-30.04. | Heli Väisänen (Rauma)
03.05.-14.05. | MinnaSulonen (Pori)
17.05.-28.05. | Tiina Stenman (Pori)
02.06.-18.06. | Elmeri Terho (Helsinki)
28.06.-16.07. | Porin Taiteilijaseura ry
21.07.-06.08. | Teija Lehto (Paimio)
11.08.-27.08. | Elsa Trzaska ja Kristiina
Lempiäinen-Trzaska
(Tampere/Jyväskylä)
01.09.-17.09. | Anssi Hanhela ja Erja
Kärkkäinen (Oulu)
22.09.-08.10. | Jonna Lepistö ja Emma
Heinonen (Pori)
13.10.-29.10. | Samu Raatikainen (Turku)
03.11.-19.11. | Harri Kemppainen (Turku)
24.11.-10.12. | Viktoria Ikonen (Pietari)
16.12.-31.12. | Jesse Avdeikov (Helsinki)

Varapuheenjohtaja
Pasi Vainionpää
Näyttelysihteerit
Annemaria Silvola ja Olga Krok
Hallitus
Henna Inkinen, Marko Lampisuo, Annemaria
Silvola ja Tea Söderlund
Hallituksen varajäsenet
Olga Krok ja Mari Syrén-Fawas
Hallituksen sihteeri
Marko Lampisuo
Jäsentiedotus ja jäsenrekisteri
porin.taiteilijaseura@gmail.com
Vuosijury
Henna Inkinen, Marko Lampisuo ja Tea
Söderlund
Vuosijuryn varajäsenet
Ari Koivisto, Olga Krok ja Arja Tigges
Taidelainaamovastaavat
Nanna Evilampi ja Tiina Stenman

Viikkarin kyläjuhla 20.5.2017
Porin viidennessä kaupunginosassa järjestetään jälleen kyläjuhla lauantaina 20.5.
klo 11-15. Yhdistys on mukana yhtenä ohjelmajärjestäjänä. Jos olet innokas tulemaan
mukaan toimintaan, ota yhteyttä: tea.soderlund@gmail.com otsikolla ”Viikkarin kyläjuhla” .

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
Y-tunnus 1530238-6

