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Puheenjohtajan tervehdys

Olemmepa saaneet nauttia todella upeasta kesästä. Toivottavasti akut on nyt ladattu kunnolla ja 
jaksamme  lähteä kohti pimeneviä iltoja. Killan kesänäyttely Tapulimakasiinissa oli näyttävä ja runsas.
Kolmeltakymmeneltä taiteilijalta 110 teosta on suurin osanotto vuosikausiin. 
Juryttämättömälle näyttelylle on paikkansa kerran vuodessa. Siitä tuli runsaasti palautetta teiltä 
hyvät taiteilijat.  Myös näyttelylle, jonka taiteilijat pystyttävät itse. Tätä jatkamme.
Näyttelyetiketistä hieman muistuttaisin. Teoksia ei pidä noutaa ennen kuin näyttely on päättynyt. 
Jos on hankaluuksia noudossa, voi aina soittaa vaikka minulle ja varastointi järjestetään. 
Myös ripustuksissa ja teostiedoissa oli puutteita. Näihin on hyvä kiinnittää huomiota. 

Sitten alkavan syksyn tapahtumiin. Niistä seuraava on Art Häme ’11 Vesi-teemainen taidenäyttely
Hämeenlinnassa Wetterhoffin talolla. Tila on osoittautunut niin pieneksi, että jokaiselta taideyhdistyk-
seltä voidaan näyttelyyn ottaa vain kaksi taiteilijaa. Tässä oli pakko mennä jurytykseen ja kutsunäyttelyyn.
Tämä ei ole kiltalaisten vika, vaan Hämeenlinna informoi meitä suuremmasta näytteilleasettajamäärästä
ensin. Aina kun suunnitellaan ja ideoidaan uutta, niin näin helposti käy ja siihen on tyytyminen.

Seuraava tapahtuma on viime vuonna henkiin herätetty kolmepäiväinen Sillanalusnäyttely Forssa -viikon 
alussa 2. – 4.9. alk. klo 17.30. Torvisoitosta huolehtii Teuron Torvet. Tervetuloa kaikki mukaan avajaisiin 
ystävien, tuttavien ja sukulaisten kera. Muista myös osallistua näyttelyyn teoksillasi, asiasta tarkemmin alla.

Nautitaan vielä loppukesän lämmöstä, pimenevistä samettisista elokuun öistä ja nähdään
tapahtumissa.

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

Loppukesän tapahtumia

Sillanalusnäyttely 
Kuinkakohan moni kiltalainen muistaa, että Sillanalusnäyttely järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1967!
Moni viimevuotisen ARS Häme ’10 tapahtuman kävijä ihastui tähän keskellä kaupunkia järjestettävään näyttelyyn. 
Niinpä hyvän palautteen johdosta Kilta on nyt elvyttämässä tämän perinteisen näyttelyn jokavuotiseksi osaksi Killan 
toimintaa ja Forssan kulttuurivuotta. Kiltalaisilla on tässä näyttelyssä mahdollisuus olla osa Killan elävää perinnettä 
ja tavoittaa yleisöä, joka harvemmin eksyy sisään näyttelytiloihin - siis kaikki innolla mukaan. 

Näyttely järjestetään osana Forssa-viikkoa 2.-4.9., Koskisillan alla Forssassa. Näyttelyn teema ”Värit” taas liittää 
sen Kehräämöllä järjestettävään DipDay-tapahtumaan. Näyttelyn juryttävät Taina Riitto ja Reika Vesala. 
Töiden jättö to 1.9. klo 18.00 Grafiikan pajalle. 
Taiteilija voi tarjota näyttelyyn enintään 3 teosta (näyttelytilaa rajoitetusti), jurytysmaksu on 15€. 
Näyttelyn ja samalla Forssa-viikon avajaiset pe 2.9. klo 17.30.
Näyttelyn purku ja teosten nouto su 4.9. klo 18.00.
Näyttelyn aukioloajat ovat 2.9. 17.30 -21.00, 3.9. 12.00 – 21.00 ja 4.9. 12.00 – 18.00
 
Koska näyttely järjestetään ulkotiloissa - on syytä muistaa muutama seikka. Teokset voivat altistua tuulelle, 
kosteudelle – sateen sattuessa jopa roiskeille – ja niitä voidaan joutua ripustamaan tavallista ”ronskimmin”. Siksi 
mitään erityisen arkaa ja korvaamatonta ei kannata tähän näyttelyyn tarjota! Teokset siirretään suojaan yön ajaksi 
ja näyttelyssä on valvojat - mutta ikävä kyllä myös ilkivallan mahdollisuus täytyy muistaa. Kilta ei vastaa näyttelyyn 
jätetyistä töistä. Toivottavasti tämä ei pelota ketään jäämään näyttelystä pois, sillä viime vuonna kaikki meni 
hienosti ja ongelmitta!
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ART HÄME ’11 26.8.–11.9. Hämeenlinnassa
Kilta osallistuu yhdessä Hämeenlinnan, Riihimäen ja Lahden taiteilijaseurojen kanssa yhteisnäyttelyn Wetterhoffin 
talossa. Näyttelyn teema on ”Vesi” lähellä Verkatehtaalla järjestettävän ympäristötaidenäyttelyn ”Tuli ja vesi” 
henkeen. ART HÄME ’11 tapahtuman Killan juryttäjä Ybi Hannula valitsi Killan edustajiksi Seppo Lagomin ja Petra 
Heikkilä-Perkiön.
” Tapahtumien runsaudensarvi” ART HÄME ’11 tarjoaa todella paljon mielenkiintoista nähtävää, kuultavaa ja 
koettavaa! Nyt kannattaa tehdä kulttuurimatka Hämeenlinnaan – vaikka useampana päivänä.
http://www.arthame.fi/ArtHame_11_info.html

Yleistä näyttelyistä:
On taas hyvä muistuttaa mieliin hieman ”näyttelyetikettiä”. Näyttelysihteeri ja pystyttäjät saavat työnsä valmiiksi 
huomattavasti jouhevammin ja ilman harmaita hiuksia kunhan muistamme muutaman perusasian. Useimmat Killan 
jäsenet ovat näyttelyasioissa toki konkareita ja tämä lista voi tuntua turhanaikaiselta, mutta silti lähes aina 
pystyttäjillä on käsissään aimo kasa ongelmia – ongelmia jotka olisi helposti vältettävissä.
Ole siis huomaavainen talkootyötä tekeviä kohtaan ja tarkista nämä asiat aina ennen töiden jättöä!

- Merkitse teokseen AINA tekijän ja teoksen nimi.
Merkitse mieluusti myös muut tiedot kuten hinta, tekniikka ja vuosi. Nimeämisen on oltava yksiselitteistä – 
huomioi se erityisesti teossarjoissa. Täytä teosluettelo huolellisesti ja selkeällä käsialalla.
Näyttelyluetteloon voi vaillinaisesti merkityistä töistä seurata ikäviä virheitä ja sen laatiminen on aikaa 
vievää salapoliisityötä.

- Tarkista ripustus. 
Teoksessa ON ripustus! Voiko teoksen ripustaa vaivatta ilman että se ”kippaa” tai on vinossa? Entä onko 
kehys/ripustus tarpeeksi vahva teoksen painoon nähden? Vältä tarjoamasta ns. ”vaihtokehyksiin” 
kehystettyjä töitä näyttelyyn. Ota huomioon näyttelytilan olosuhteet ja sen rajoitukset. 
Ripustuksen ongelmat voivat johtaa jo hyväksytyn teoksen jäämiseen näyttelyn ulkopuolelle tai teoksen 
vaurioon.

- Nouda teokset vasta ilmoitettuna näyttelyn purkuaikana. 
Töiden ennenaikainen nouto on epäkohteliasta yleisöä ja näyttelykokonaisuutta kohtaan.
Mikäli et pääse noutamaan töitäsi ilmoitettuna purkuaikana ilmoita siitä aina esim. näyttelysihteerille tai 
Killan toimihenkilöille ja sovi toinen aika ja paikka töiden noutoon. Älä vain oleta että kyllä ”joku” huolehtii 
töistäsi.

Jäsenasiat:
Kilta toivottaa tervetulleeksi taiteilijajäsen Rauno Kallion. 

Muistutus:
Osa jäsenistämme ei ole vielä maksanut vuoden 2011 jäsenmaksuaan! 
Jäsenmaksu 2011 on 25€. Tilille FSOP FI83 5025 0240 0911 32

Muistathan aina päivittää sihteerille posti- tai sähköpostiosoitteesi muutokset. Kiitos!

Puheenjohtaja Soili Mahlanen  040 579 2498 soili.mahlanen@wippies.fi
soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi

Sihteeri, vpj.  Aila Heinilä 044 022 6799 aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi

Q-KIRJAKAUPPA
Sibeliuksenkatu 1
30100 FORSSA
puh 03 435 6049

Q-kirjakauppa liittyy valtakunnalliseen ARTSPOT 
tarvikeketjuun. Parasta aikaa alamyymälää rakennetaan uuteen 
uskoon ja samalla taidetarvikeosasto vahvistuu ja kehittyy. 
Seuraa ilmoitteluamme!
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