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PPUUHHEEEENNJJOOHHTTAAJJAANN TTEERRVVEEHHDDYYSS

Hyvää Uutta Vuotta Killan jäsenet!
Kuhankosken Kilta sai uutta puhtia useista tapahtumista viime vuonna, joista päällimmäiseksi nousee ehdottomasti Mediatorin
näyttely lokakuussa Helsingissä. Näyttely vaati monen kiltalaisen työpanoksen. Kiitokset vielä kaikille mukana olleille taiteilijoille
ja työryhmälle. Mediatorin näyttelyä on hyvä käydä läpi seuraavassa vuosikokouksessa ja katsoa, missä onnistuttiin ja mitä olisi
voitu tehdä paremmin. Tulevaa näyttelytoimintaa varten on erittäin tärkeää kirjata saadut kokemukset ylös ja hyödyntää niitä.
Tänä vuonna meillä on edessämme ehkä vieläkin suurempi haaste, kun Kilta on mukana Ars-Hämeen ja Forssan kaupungin
kanssa järjestämässä Taideviikko-tapahtumaa Forssaan 21 – 29.8.2010. Tapahtuma on ensimmäinen laatuaan ja kooltaankin
suurin taiteeseen suunnattu tapahtuma seudullamme. Tapahtumasta lisää alla.

Tapahtuman järjestämisessä tarvitaan taas sinua kiltalainen! Kilta on paikallisena taideyhdistyksenä ensiarvoisessa asemassa
tapahtuman toteuttamisessa. Kaikki apu on kullan arvoista. Itse toimin tapahtuman taiteellisena johtajana ja olen vastuussa
tapahtuman toteutuksesta. Rahastonhoitaja Hanna Hirn on lupautunut taideviikon koordinoijaksi. Lisäksi tarvitsemme pystyviä
käsiä ja talkoohenkeä teiltä kaikilta. Ilmoittaudu pystytysryhmäläiseksi Hanna Hirnille, puh. 040-5454944 tai laita sähköpostia
hannahirn@gmail.com. Voit ilmoittautua myös vuosikokouksessa, missä asiasta kerrotaan tarkemmin jäsenistölle. Siksi
osallistumisesi vuosikokoukseenkin on nyt erittäin tärkeää.

ARS HÄME ’10 Taideviikko-tapahtuma tarkentuu koko ajan. Netistä voit seurata tapahtuman kehittymistä, mutta tulemme myös
seuraavissa jäsentiedotteissa kertomaan tapahtumasta. Tehdään tästä yhdessä merkittävä, jopa valtakunnallista huomiota
saava, tapahtuma. Sen järjestäminen ja onnistuminen on meistä itsestämme kiinni.

Hyvää yhteistoiminnan vuotta toivoen
Soili Mahlanen, puheenjohtaja

AARRSS HHÄÄMMEE ’’1100 TTAAIIDDEEVVIIIIKKKKOO FFOORRSSSSAA 2211..––2299..88..22001100

Taideviikon ohjelma koostuu monista tapahtumista. On taidenäyttelyitä, työpajoja, seminaareja ja poikkitaiteellisia tapahtumia
teatterin, musiikin ja elokuvan muodossa. Taidenäyttelyitä on sekä Kehräämöllä että Kutomon värjäämösalissa. Loimijoen
rantaan nousee ympäristötaideteoksia ja Kuhankosken Kilta järjestää menneiltä vuosilta tutun sillanalusnäyttelyn.

Teemana TEHDAS

Taideviikko virittää keskustelua Forssan ja sen ympäristön tilasta taiteen, luovien yrittäjien ja kaupunkilaisten näkökulmasta.
Tehtaiden vahva vaikutus Forssan imagoon ennen (Tyykikylän henki?) ja mikä on tänään tyhjentyneiden tehdassalien merkitys
kaupungin asukkaille? Näkyykö taide forssalaisten elämässä, arjessa ja ympäristössä? Miten tyhjät tehdastilat voitaisiin ottaa
uusiokäyttöön luovasti?

Sinä Kuhankosken Killan jäsen voit osallistua teoksillasi sekä Kutomoon että Koskisillan alle tuleviin näyttelyihin ja
tekstiilinäyttelyyn. Hakukaavakkeen löydät www.arshame.com-sivustolta. Teosten sisällön ei ole pakko liittyä Tehdas-teemaan.
Jokaisella taitelijalla on oma näkemys ja tyyli - se riittää. Tehdas-teemaa saa toki myös noudattaa.

Taideviikoista infoa osoitteessa http://www.arshame.com/ ja www.kuhankoskenkilta.fi.

Nyt kaikki mukaan ARS HÄME ’10 Taideviikko-näyttelyihin.

TTAAIIDDEEVVIIIIKKKKOO--SSEEMMIINNAAAARRII 99..33..22001100

Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n tuella järjestetään Wahren-keskuksen isossa auditoriossa seminaari
aiheesta 9.3.2010 klo 12 – 16. Mukana merkittäviä puhujia kertomassa luovasta liiketoiminnasta ja sen sijoittumisesta tyhjiin
tehdaskiinteistöihin. Miten ne soveltuisivat taiteilijoiden, yritysten ja eri yhteisöjen käyttöön. Tervetuloa mukaan! Paikalla kahvi

+ pullatarjoilu. Seuraa tapahtuman ilmoittelua Forssan Lehdessä vkolla 9.
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22001100 VVUUOOSSIINNÄÄYYTTTTEELLYY VVIINNKKKKEELLIISSSSÄÄ 33..--2211..33..22001100

Kuhankosken Killan vuosinäyttely järjestetään Vinkkelissä viikoilla 9, 10 ja 11 eli kokeilemme, miltä tuntuu pitää vähän pidempi
näyttely ja tuoko se enemmän yleisöä paikalle. Näyttelyn juryttää Kati Kivimäki. Töiden jättö on maanantaina 1.3. klo 17.30–
19.00. Jurytysmaksu on 20 euroa. Taiteilijat voivat tarjota näyttelyyn 5 teosta vuosilta 2008–2010. Avajaiset keskiviikkona
3.3.2010 klo 18. Näyttelyllä ei ole varsinaista teemaa – se on kuitenkin perinteisesti katsaus taiteilijoiden uusimpaan tuotantoon.
Näyttelyn purku on sunnuntaina 21.3. klo 16 – 17. Töitä ei saa noutaa etuajassa.

VVUUOOSSIIKKOOKKOOUUSS 2244..33..22001100 kklloo 1188..0000
Killan vuosikokous pidetään HAMKin pienemmässä auditoriossa os. Wahreninkatu 11 C 3. kerros, keskiviikkona 24.3. klo 18.
Vuosikokousasioitten lisäksi kokouksessa käsitellään tulevaa Taideviikko 2010-tapahtumaa ja kootaan palautetta Mediatorin
näyttelystä (ks. alla). Jäsenet voivat jättää aiheita vuosikokouksen asialistalle 9.3. mennessä joko sihteerille tai
puheenjohtajalle. Vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus järjestäytyy. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

SSIIHHTTEEEERRII TTIIEEDDOOTTTTAAAA

Luovaa vuotta 2010 kiltalaiset! Alkanut vuosi haastaa meidät kaikki – nyt otetaan Killasta mittaa!
Tämä kiireinen vuosi on oiva mahdollisuus tulla mukaan ottamaan aktiivisesti osaa Killan toimintaan.
Muistattehan myös pitää yhteystietonne ajan tasalla! Jos et ole varma kaikkien tietojesi oikeellisuudesta, ilmoita ne – vaikka
vain tarkistuksen vuoksi - mieluiten sähköpostilla aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi tai tekstiviestillä 044 0226799. Siinä
valitettavassa tapauksessa, ettet enää halua jatkaa Killassa vaikkapa paikkakunnalta muuton vuoksi, ilmoitathan myös tästä!
Näin tunnemme jäsenemme paremmin. Jäsenrekisteri päivitettiin tammikuussa.

Anna palautetta Mediatorin näyttelystä! Lähetä sähköpostilla tai Killan palautelomakkeella omia ajatuksiasi – risut ja ruusut -
taidenäyttelyvierailusta hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Palautteet kootaan ja niistä keskustellaan vuosikokouksessa.
Tervetuloa Kiltaan uudet jäsenet: harrastajajäsen Eila Kulmala ja kannattajajäsen Kati Kivimäki

WWEEBBMMAASSTTEERR TTIIEEDDOOTTTTAAAA

Toivomme edelleenkin, että jäsenet lähettäisivät meille kotisivujensa osoitteita, jotta voisimme lisätä ne Killan sivuston
taiteilijaluetteloon linkeiksi. Lisäksi halukkaat voivat toimittaa kotisivujensa tiedostot esim. alla olevaan verkkovastaavan
sähköpostiin, mikäli ne halutaan julkaista suoraan Killan sivustolla. Palvelu sisältyy jäsenmaksuun, mutta kullekin osoitettavan
levytilanmäärä riippuu halukkaiden määrästä. Kaikissa tapauksissa tilaa on kymmenille teoskuville. Mikäli joku haluaa kieltää
teoksiensa kuvien käytön Killan verkkosivustolla, esimerkiksi näyttelyesittelyjen yhteydessä, pyydämme ilmoittamaan asiasta
suoraan verkkovastaavalle. Sivustoa kehitetään jatkuvasti, joten myös raportit sen toiminnassa mahdollisesti esiintyvistä
puutteista otetaan kiitollisina vastaan (harri.oinonen@gmail.com tai 050 3712527).

Ars Häme ’10 Taideviikosta tullaan tiedottamaan Kuhankosken Killan omilla sivustoilla tarpeen mukaan.

RRAAHHAASSTTOONNHHOOIITTAAJJAA TTIIEEDDOOTTTTAAAA

Joulunavauspäivänä järjestettiin Vinkkelissä ja Grafiikan pajalla arpajaiset Killan hyväksi. Saimme lahjoituksena runsaasti
voittoja. Ne on toimitettu edelleen onnekkaille. Päävoiton eli Voitto Vikaisen grafiikantyön voitti Jouni Savolainen. Pajalla oli
samaan aikaan Killan joulumyyjäiset. Joulunäyttelystä myytiin 5 teosta. Kiitos taiteilijoille!

MMUUUUTTAA
 Portaan Akatemia pitää välivuoden 2010
 Loppukeväästä järjestetään tilataidekurssi – siitä lisää seuraavissa jäsentiedotteissa ja netissä.
 Etsimme joukkoomme omatoimista NÄYTTELYSIHTEERIÄ, jolle myös internet on tuttu juttu!
 Grafiikan pajan tiloja voi käyttää vapaasti oman taiteen tekemiseen – nyt tilat ovat turhaan käyttämättä!
 Forssassa avattu uusi näyttelytila Galleria Forssan Tori Teatteritalossa – käykää tutustumassa!

Killan toimitusryhmä ja Q-kirjakauppa

QQ--KKIIRRJJAAKKAAUUPPPPAA
Sibeliuksenkatu 1 Derwentin irtokynät nyt
FORSSA poistohintaan 0,50 € kappale.

03 435 6049


