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Hyvät kuvataiteilijat,
Galleria Sateenkaaren näyttelyt jatkuvat. Olemme
vuokranneet galleriatilan alustavasti kesäkuukausiksi,
mutta mikäli mahdollista jatkamme gallerian
vuokrausta. Siitä päätämme myöhemmin.
Päivystäjämme Hilkka Teirivaara päivystää ainakin
heinäkuun puoleen väliin asti yllä olevassa
numerossa ti, ke, to, pe ja la klo 12-16. Toivottavasti
saamme pitää Hilkan päivystäjänä ainakin
kesäkuukausien ajan. Lisäksi yhdistyksen jäsenet
päivystävät keskiviikkoillan 16 – 20 sekä sunnuntait
12 – 16.
Ensimmäinen näyttelymme ”Taidevirtaa Heinolassa”
on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja useat
taiteilijat ovat saaneet teoksiaan myydyksi. Gallerian
vuokraustoimintaa jatketaan, jos kysyntää on
syyskuusta alkaen sekä yhdistyksen jäsenille, jolloin
vuokra on 400 €/kk ja ulkopuolisille, jolloin vuokra
on 600 €/kk.
”Taidevirtaa Heinolassa” näyttelyn teokset ovat
hintatietoineen yhdistyksen kotisivuilla
www.heinolan-taide.net ja siellä kohdassa Galleria
Sateenkaari. Käy netissä katsomassa! Mikäli
teostiedoissa on virheitä, ilmoita sähköpostilla
raijavikman[at]phnet.fi, niin korjataan.
”Taidevirtaa Heinolassa” näyttelyn purku ja pystytys
Ensimmäinen Galleria Sateenkaaren
näyttely ”Taidevirtaa Heinolassa” puretaan
sunnuntaina 30.6. klo 12 alkaen.
Jos kaikki näytteillepanijat eivät pääse hakemaan
teoksiaan, niin teokset viedään gallerian kellaritilaan,
josta ne voi noutaa päivystysaikana.
Galleria Sateenkaaren heinäkuun taidenäyttely
2.7. – 28.7.
Tulevan näyttelyn ”Sateenkaaren taidekesä”
pystytys on maanantaina 1.7. klo 10 alkaen.
”Taidekesään” tuovat teoksia yhdistyksen
hallituksen jäsenet ja osallistumismaksu on 100
euroa. Näytteillepanijat ovat Helena Kontturi, Leena
Marjatta Peltonen, Orvokki Rosberg ja Raija Vikman.
Irene Voutilaisen ja Sirpa Svahn-Kumpulaisen
osallistuminen varmistuu myöhemmin.

”Sateenkaaren taidekesän” eli heinäkuun näyttelyn
avajaiset ovat tiistaina 2.7. kello 17
Galleria Sateenkaaressa. Tervetuloa!
Galleria Sateenkaaren näyttelyiden avajaisiin ovat
tervetulleita kaikki kuvataiteesta kiinnostuneet, ja aina
näytteillepanijat sekä yhdistyksen jäsenet ystävineen.

Galleria Sateenkaaren elokuun näyttelyt
31.7. – 30.8 ovat ”Kuvista siis” ja kollaasinäyttely
”Kuvista siis”
Lasten taideprojekti ”Taiteesta väriä ja voimaa II”
tuotti ennätysmäärän lasten ja varhaisnuorten tekemiä
taideteoksia: grafiikkaa, akvarelleja, kollaaseja,
piirroksia. Mukana oli runsaasti taiteen tekemisen iloa
ja innostusta.
Projektin opettajina toimivat Sirpa SvahnKumpulainen, pääopettaja ja Raija Vikman.
Galleria Sateenkaaren lasten näyttelyn nimi
on ”Taiteesta väriä ja voimaa II eli KUVISTA SIIS”.
Kuvataitelijoiden kollaasikurssin kollaasinäyttely
pidetään Galleria Sateenkaaressa ”Kuvista siis”
näyttelyn kanssa samanaikaisesti.
Elokuussa on Heinolassa kuvataidetta tarjolla sekä
lasten että aikuisten kuvataiteilijoiden tekemänä.
Kollaasikurssin opettajana toimi Raija Vikman.
Näyttelyiden teoskuvat laitetaan virtuaaligalleriaan ja
tulevat nähtäviksi näyttelyiden pystytysten jälkeen,
näyttelyiden aikana. Teemme talkootyötä ja autamme
näytteillepanijoita näyttelyiden purkamisessa,
pystytyksessä ja tiedotuksessa.
Kertokaa yhdistyksen galleriatoiminnasta ja miettikää
ryhdyttekö näytteillepanijoiksi yhdessä tai erikseen…
Toivomme, että Heinolan Kuvataiteilijat ry voisi jatkaa
näyttelytoimintaa myös kesäkuukausien jälkeen. Se
edellyttää yhdistyksen jäsenten talkootyötä ja
taloudellista tukea vuokraustoiminnan jatkamiseksi.

Heinolan Kuvataiteilijat ry:n uudet jäsenet
Yhdistyksen uusiksi jäseniksi on hyväksytty
Tiina Bragge, Heimo Nokelainen, Henna Paasonen ja
Ritva Lunkka.
Tervetuloa yhdistyksen jäseniksi!
Antoisaa TAIDEKESÄÄ kaikille
Terveisin Raija

