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Jäsentiedote 3/2013
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Nyt on kesä. Mikä sen mukavampaa. Vielä kun meillä on aivan onnistuneita tapahtumia takanamme. Oli näyttelymatka Ateneumiin Eero Järnefeltin 150-vuotisjuhlanäyttelyyn. Osallistujien kokonaismäärä 22 olisi saanut olla suurempi, mutta päivä oli palautteen mukaan hyvin
onnistunut – kiltalaisia oli puolet retkeläisistä. Saimme extraa, kun meille opastettiin lyhyesti
ja aivan yllättäen myös Linnan aarteet -näyttely. Mukana olleena olin vaikuttunut näkemästäni. Toivon että te retkelle osallistuneet kiltalaiset koitte samoin.
Olimme mukana myös Kuulto hankkeen perhelauantai-tapahtumassa. Perheiden osallistuminen
oli yllättävän vilkasta ja meistä vetäjistä tuntui hienoimmalta, kun sai kokeilemaan koko
perheen, isää ja äitiä myöten. Vanhemmat myös olivat iloisen yllättyneitä osaamisestaan,
kun uskaltautuivat kokeilemaan. Näin sgraffito ja muotokuvan piirtäminen tuli ensi yrittäjille
hieman tutummaksi.
Sitten kevään päätapahtumaan, eli Kutomon Voimalaitoksessa pidettyyn vuosinäyttelyyn,
jonka erityisteemana oli ”Forssa 90 vuotta”. Se oli menestys. Näyttelyssä kävi lähes 1000
näyttelyvierasta. Se on todella paljon. Eipä ole minulla tiedossa, koska vuosinäyttely olisi
saanut suuren yleisön näin liikkeelle. Kiitos teille taiteilijat, että osallistuitte tähän niin
runsaslukuisesti.
Juryttäjä Tiina Kaisa Leppänen joutui haasteellisen tehtävän eteen: miten saada
mahdollisimman moni tekijä esiin, mutta karsia suuri osa teoksista tilan puutteen vuoksi pois.
Hän onnistui mielestäni todella hyvin, näyttely oli harmoninen kokonaisuus.
Se oli tehty eri kokonaisuuksista. Aulatilan pienehköt akvarellit, valokuvat ja grafiikan teokset
muodostivat yhden, abstraktit ja esittävien teosten vuoropuhelu toisen ja kolmannen
ripustusseinän aihe oli tarinallisuus, ihmiset ja värimaailma. Teosten runollisuus ja eteerisyys
olivat eräänlaisena kontrastina rouhealle tehdassalille. Kokonaisuus toimi.
Ainoa harmittava asia oli muutamien töiden ripustusten puuttuminen. Tästä on mainittu
useaan otteeseen ja valitettavasti vieläkin puutteita löytyy. Nämä teokset jäivät näyttelyn
ulkopuolelle. Toivon että tähän kiinnitetään jatkossa esimerkillistä huomiota. Emmehän kukaan
halua, että omat teokset jäävät pois näyttelystä näin turhasta syystä.
Seuraava kesän tapahtuma on tuleva kesänäyttely jo perinteeksi muodostuneessa Jokioisten
Tapulimaksiinissa. Muista osallistua myös tähän. Näyttely on avoinna nyt poikkeuksellisesti
lähes 4 viikkoa. Asiasta tarkemmin alla.
Toivotan sinulle lämmintä ja antoisaa kesää. Muistetaan lomaillakin, vaikka monella meistä
taiteilijoista luomisen into on kesällä huipussaan.
Soili Mahlanen
puheenjohtaja
VUOSINÄYTTELY
Turbiinisalin vuosinäyttely keräsi paljon katsojia, myös sellaisia jotka eivät yleensä taidenäyttelyissämme ole käyneet. Paikka sekä taulut saivat paljon kiinnostusta ja saimme miehetkin liikkeelle. Toivotaan, että näistä kävijöistä saamme jatkossakin näyttelykävijöitä. Pahoittelemme
ettei kaikkien työt päässeet esille. Kiitos näyttelyn pystyttäjille, ja kaikille valvojille, te teitte
suuren työn ja se mahdollisti hienon näyttelyn.
8.5. klo 16.00 pidimme runotapahtuman runopiiriläisten vetämänä, sekä Outi Silfeniuksen ja
Sinikka Kaukisen avustamina. Vietimme siinä samalla Saima Harmajan 100 v. syntymäjuhlaa.
Kiitos kaikille osallistujille. Runot ja taulut sopivat hyvin yhteen. Tämän voisi vaikka ottaa joskus uusiksi.
www.kuhankoskenkilta.fi
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Kesänäyttely on nyt edessä. Se pidetään Tapulimakasiinissa, Jokioisilla, Kirkkotie 2.ssa.
Näyttely on avoinna: 18.6. - 14.7.2013. Töiden jättö .17.6. klo 17.00.
Jokainen ripustaa omat työnsä. Ripustamisessa avustavat Aila Heinilä ja Taina Riitto, jotka
huolehtivat myös näyttelykokonaisuudesta. Jokainen saa tuoda enintään 5 työtä. Osallistumismaksu on 20 € (kesto siis 4 viikkoa!) Näyttelysihteerinä toimii Eila Heikkilä. Kaikki joukolla mukaan!
Avajaiset 18.6. alk. klo 18.00. Avajaisissa ohjelmaa ja kesäistä tarjottavaa. Näyttelyn purku
14.7. klo 17.00.
Kuvataidekoulun johtajaopettaja Teija Lauronen edellyttää että kaikki joilla on grafiikanpajan
avain kävisivät kuittaamassa sen kehräämöllä hänelle - ja ne jotka eivät enää tarvitse avainta,
palauttavat sen hänelle: puh. 050-564 0055, teija.lauronen@forssa.fi.
ART Häme ’14 suunitellaan koko ajan. Hyviä ideoita otetaan vastaan. Teemana on Tekstiili. Nyt
kaikki suunnittelemaan, jotta saadaan hyvä tapahtuma Forssaan.
Tervetuloa uudet jäsenet: Marjatta Örn, Annika Tähtinen, Helena Asp ja Päivi Asp.
Meillä on paljon jäseniä, joista ei löydy ilmoittautumislomaketta. Te, jotka ette ole sitä täyttäneet olisi hyvä että täyttäisitte sen nyt. Lomakkeita saa sihteeriltämme Marja Viskarilta, puh.
0505710715, marja.viskari@kuhankoskenkilta.fi, tai nettisivuiltamme (etusivu->arkisto). Otamme niitä mukaan Tapulimakasiinin näyttelyyn, jossa voit täyttää lomakkeesi, tai ottaa sen mukaan täytettäväksi. Palauta
lomake täytettyäsi se sihteerillemme tai näyttelyssä näyttelyvalvojalle.
Jäsenmaksut ja -kortti 2013
Kaikille jäsenmaksun maksaneille Killan jäsenille lähetetään tämän kirjeen mukana vuoden
2012 jäsenkortti.
Vielä on osalla jäsenistä tämän vuoden jäsenmaksu maksamatta. Toivon, että muistat maksaa
sen ensi tilassa. Näin toimintamme varmistuu ja kehittyy, olemmehan toiminnassamme jäsenmaksujen varassa. Siksi tämä on tärkeää. Riittää että maksat jäsenmaksusi Killan tilille
502502 – 491132 ja viestikohtaan kirjoita: maksajan nimi sekä jäsenmaksu 2013.
Hyvää kesää kaikille!
Killan puheenjohtaja ja sihteeri/vpj.
Puheenjohtaja Soili Mahlanen 040 579 2498
Vpj.
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