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VT. PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Syksy on pitkällä ja pikkujouluissa jo kilvan karkeloidaan. Joulukin lähestyy. Nyt on aika käydä läpi omaa tuotantoa ja
tuoda Killan joulunäyttelyyn pienikokoisia töitä myyntiin. Tänä vuonna järjestämme joulunavauspäivänä myös Killan omat
joulumyyjäiset grafiikan pajalla.
Sen verran lähellä ensi vuosikin jo on, että ajatus kulkee myös tulevassa. Hämeen Läänintaiteilija Sirpa Haapaoja vieraili
hallituksen kokouksessa ja kertoi tarkemmin Taideviikkoprojektista. Odotamme hallituksessa sitä innolla. Visio
tapahtumasta on suuria tavoitteleva ja niin pitääkin olla.
Nuorissa on tulevaisuus. Tulevat Killan taiteilijat ja jäsenet ovat kasvamassa. Heille kaavailemme nuorten taideleiriä.
Tammelan kunta ja Nuorisohanke Myrsky ovat mahdollisesti hankkeessa mukana. Sinä voit olla tälle 13 – 17 vuotiaiden
tulevalle taiteilijapolvelle opastajana ja esikuvana.
Vuosinäyttely on pian taas edessä ja alla tarkemmin ajankohdasta. Nyt ehtii vielä valmistaa teoksia siihen sekä
Mediatorin näyttelyyn, joka on ensi vuoden lokakuussa. Toivon, että intoa, halua sekä aikaa löytyy.
Toivoisin, että te jäsenet kertoisitte minulle asioista, joita kaipaatte toimintaamme. Soittakaa minulle tai lähettäkää
sähköpostia. Pyrin huomioimaan ne ja ottaa ehdotukset hallituksen kokouksissa käsittelyyn. Olkaa tässä aktiivisia.
Iloista joulunodotusta!
Soili Mahlanen
vt puheenjohtaja
soili.mahlanen@wippies.fi 040-5792498

TAIDEVIIKKOPROJEKTI
Läänintaiteilija Sirpa Haapaoja kertoi Riihimäen kuvataiteilijoiden ideasta lähtöisin olevasta Taideviikkoprojektista. Kolmen
kaupungin eli Riihimäen, Forssan ja Hämeenlinnan vuorovuosina järjestämä tapahtuma koostuu näyttelystä,
seminaareista ja työpajoista. Kokoava voima on Ars Häme. Tapahtumalle haetaan valtakunnallista julkisuutta. Forssan ja
Kuhankosken Killan isännöinti on vuorossa v. 2010. Forssan kaupunki on hankkeessa mukana ja paikkana toimii
Wahrenkeskus.
Jokainen järjestäjä vastaa isännöimänsä Taideviikon rahoitusjärjestelyistä, apurahojen hausta ja teemasta; konsepti
antaa tukea ja pohjaa. Killassa on nimetty oma Taideviikkoprojektin työryhmä.
Ensimmäinen kuvataiteeseen keskittyvä taideviikko järjestetään Riihimäellä 11.9. – 20.9.2009.
Tapahtuman teemana on muuttuva kaupunkikuva, ympäristötaide sekä kierrätysmateriaaleja hyödyntävä taide.
Suomen kuvataidejärjestöjen liitto (SkjL) järjestää v. 2009 Riihimäella taideviikon yhteydessä valtakunnallisen näyttelyn
kierrätys-teemalla. Taideviikosta muistutetaan muissa järjestettävissä kaupungeissa satelliitti-teoksella. Aiheesta myös
Killan kotisivuilla SkjL jäsenkirje nro 5.

JOULUNÄYTTELY 24.11 – 8.12.2008
Järjestetään viikoilla 48-49. Näyttelytilana on Ravintola Vanha Värjäri. Pienikokoisten töiden hintakatto 150 €.
Osallistumismaksu on 10 €. Myydyistä töistä Killalle maksetaan 10 %:n provisio.
Näytteilleasettajien toivotaan ripustavan työnsä itse ja varustavan teokset teos- ja hintatiedot kertovalla tarralla. Kilta
toimittaa tarrat. Töidenjättö on su 23.11. klo 17.00. Näyttelyn purku 8.12. klo 17.00. Muista hakea työsi myös pois.

JOULUMYYJÄISET 30.11.2008 klo 12 – 17
Joulunavauksen yhteydessä su 30.11.2008 järjestetään myyjäiset Grafiikan pajalla klo 12 - 17. Pöytävuokra 5 €. Killalla
on oma pöytä, jossa on kirppariperiaatteella myytävää Killan hyväksi. Killan pöytään voit tuoda jouluaiheisia lahjoituksia.
Ole yhteydessä Hanna Hirniin puh. 040-5454944 tai hannahirn@gmail.com. Pajalle voidaan laittaa n. 10 myyntipistettä –
varaa omasi ajoissa.
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NUORTEN TAIDELEIRI kesällä 2009
Nuorissa on tulevaisuus. Tulevat Killan jäsenet ja taiteilijat ovat kasvamassa.
Yhteistyössä Tammelan kunnan tuella kaavaillaan 13 – 17 vuotiaille nuorille taideleiriä. Nuorten opettajina toimisivat
halukkaat Killan jäsenet. Mahdollisesti Nuorisohanke Myrsky saadaan myös mukaan hankkeeseen. Tästä tarkemmin
tuonnempana.

VUOSINÄYTTELY 2009
Killan perinteinen vuosinäyttely järjestetään Vinkkelissä viikoilla 7 ja 8. Muistathan, että sitä ennen on viikoilla 4 ja 5
Portaan Akatemian viime kesän taidekurssin töiden näyttely. Tammikuun näyttely on samalla ensi kesän Balatonilla
pidettävän kurssin "tiedotustilaisuus".

HAUHON HOVINKARTANO
Hovinkartano on lähestynyt Kiltaa. Residenssi sijaitsee keskellä Hämettä Hauholla. Taidekeskus järjestää joka kesä
kansainvälisen symposiumin taiteilijoille, ja kartanolla avautuu myös taiteilijaresidenssi, joka tarjoaa asumis- ja
työskentelytilat.
Ensi kesänä Jugendlinnan teemana on ”Ihmisiä ja tiloja”. Taiteilija voi soveltaa teemaa laajasti: mielentiloina,
huonetiloina, elämäntiloina jne. Muihin galleriatiloihin voi tarjota omaa teemaa ja kokonaisuutta - kuvataidetta kaikissa
muodoissaan, ympäristötaidetta ja myös poikkitaiteellisia teoksia voi ehdottaa. Näyttelyaikoja ja -tiloja on valittavissa
lukuisista vaihtoehdoista. Haku Hovinkartanon taidekeskuksen kesän 2009 näyttelytiloihin on 30.11.2008 mennessä.
Mukaan tulee liittää CV ja teoskuvia. Kuvia ja lisätietoja osoitteesta: www.hovinkartano.net/taidekeskus.html. Tarjoa
teoksiasi kesänäyttelyyn, varaa työskentelytilaa residenssistä. Residenssi toimii ajalla 01.06.06.09.2009 ja sitä voi varata erimittaisia jaksoja. Yöpyminen ja työtila maksavat 120 €/hlö/viikko. Tiedustelut: Riitta
Tarvainen r.tarvainen@hovinkartano.net, 03-6542344 ja 050-5973088.

JÄSENREKISTERI
Toivomme edelleen jäsenten sähköpostiosoitteita jäsenrekisteriin, jotta voisimme tiedottaa Killan asioista myös tässä
muodossa. Muista ilmoittaa myös yhteystietojen muutoksista! Tiedot voi kätevästi päivittää sihteerille vaikkapa
sähköpostitse: aila.heinila@kuhankoskenkilta.fi, kiitos!
Unohtuneita jäsenmaksuja 2008 odotellaan vielä marraskuun loppuun mennessä.

UUSIA JÄSENIÄ
Harrastajajäseniksi ovat liittyneet Merja Hartikainen ja Taina Sipilä.
Tervetuloa Kuhankosken Kiltaan!
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