Heinolan Kuvataiteilijat ry
Maaherrankatu 1 b
18100 Heinola
www.heinolan-taide.net

Jäsenkirje 22.10.2012

Hyvät kuvataiteilijat
Yhteisnäyttely Heinolan Taidemuseossa lähestyy.
Aikataulu on jo selvillä ja juryttaja varmistuu
lähiaikoina

Heinolan Taide 2012 –näyttely
Taidemuseossa, avajaiset 23.11.-12 klo 15
Näyttelyn aikataulu
Heinolan Taide 2012 –näyttely perjantaista
23.11. – todennäköisesti Loppiaiseen saakka.
Purkupäivä varmistuu myöhemmin.
Teokset näyttelyä varten viedään Taidemuseoon
tiistaina 20.11. klo 16 – 18.
Jurytus keskiviikkona 21.11. klo 12 – 18.
Avajaiset perjantaina 23.11. klo 15.00.
Avajaistarjoiluna pientä purtavaa ja glögiä.

Jurytusmaksu on 15 € eli sama kuin aikaisemmin.
Muistattehan, että näyttelyyn ei valita kolmea
vuotta vanhempia teoksia, ei aiemmin näyttelyissä
olleita eikä kurssilla tehtyjä.

Wanhan ajan joulu WPK-talolla 15.12.
klo 10 – 13
Wanhan ajan joulu –tapahtuma on tänä vuonna
15.12. Osallistutaan tapahtumaan samalla tavalla
kuin viime vuonna. Tehdään joulukortteja, pieniä
tauluja ym. pienimuotoisia myyntiin sopivaa
taidetta. Myyjiä tarvitaan 15.12. WPK-talolle!
Joulukortit, pienet taideteokset, ynnä muuta
myyntiin tulevia, otetaan vastaan yhdistyksen
toimistossa lauantaina 1.12. klo 14.
Samalla maalaamme joulukortteja myytäväksi.
Maalaustarvikkeita (paperit + värit) on yhdistyksen
toimistossa. Myyntituotto käytetään yhdistyksen
toimintaan.
Näyttelyn juliste ja kutsukortit
Heinolan Taide 2012 näyttelyn julisteen ja kortin
maalaa tänä vuonna nuori taiteilijamme Ida
Immonen.
Hämeen Nuoret 2013 –näyttely
Ida Immosen taideteokset valittiin tänä
vuonna ”Hämeen Nuoret 2012” jurytettuun
näyttelyyn. Onnea Ida.

Ensi vuoden toimintaa suunnitelemaan
ja toteuttamaan
Viime hallituksen kokouksessa suunniteltiin jo
alustavasti ensi vuoden toimintaa. On toivottu, että
lasten taideprojekti ”Taiteesta väriä ja voimaa”
sekä ”kollaasikurssi” saisivat jatkoa.
Lauantaina 1.12. joulukorttien maalauksen
yhteydessä voimme suunnitella samalla ensi vuoden
toimintaa. Glögi- ja kahvitarjoilu korttien tekijöille.
Tule mukaan mukavaan maalausiltaan.
Muuttuneet osoite, puhelin ym. tiedot
Osoitteenmuutokset ynnä muut muuttuneet
jäsentiedot ilmoitetaan jäsenrekisterin hoitajalle Tiina
Enqvistille. Tiinan sähköpostiosoite on
tiina.enqvist@heinola.fi.
Joulukorttien ja muiden painotöiden painatus
Olemme painattaneet kortteja ym. painotöitä EteläSavon Kirjapainossa Mikkelissä. Puheenjohtajamme
on ollut yhteyshenkilönä. Tulevaisuudessa jokainen
joutuu hoitamaan painotyönsä suoraan kirjapainoon.
Jos sinua kiinnostaa yhdistyksen painotöiden
(taidekortit ym.) hoito, ota yhteyttä Raija Vikmaniin.
Säästäisimme postimaksuissa ja saisimme kenties
alennuksia
Tässä tietoa painotöitänne varten.
Etelä-Savon Kirjapaino, puh. 015-162450,
gsm 044-525 5911, www.etelasavonkirjapaino.fi
Osoite: Yrittäjänkatu 30, 50130 Mikkeli. Materiaalin
voi lähettää originaalina, se skannataan painossa.
Piirrokset maks. A3 kokoa.
Myös nettitikulla tai sähköpostin liitteenä voi lähettää,
edellyttäen että tiedostot ovat sopivia.
Alustavia hintatietoja:
- 3 erilaista korttia, 3 x 20 kpl, hinta noin 40 €
- 5 erilaista korttia, määrä yhteensä 150 kp, hinta 100 €
- 8 erilaista korttia, 8 x 100 kpl, hinta 170 €
Hinnat sisältää alv:n 23 %.
Mitä suurempi painosmäärä on, sitä pienempi on
kappalehinta. Jos määrä on joitain kymmeniä
kappaleita ja useita erilaisia kortteja niin
alkumuokkauksen hinta nostaa kappalehintaa.
Hinnat ovat suuntaa-antavia. Tarkemmat hintatiedot
saat painosta tarjouspyynnön yhteydessä.
Kuvataideterveisin
Raija Vikman, puh. 045-6522262
raijavikman@phnet.fi

Heinolan valtuuston budjettiseminaarista järkyttävä uutinen:
Galleria Lambert toimistoksi
Heinolan kulttuurilautakunta päätti viime keväänä, että
Galleria Lambert tulee säilyttää galleriatilana ja
kulttuuritoimiston tulee hakea toimistotilansa muualta.
Sivistystoimenjohtaja Hepo-oja kulttuurilautakunnan päätös
ei tyydyttänyt. Hepo-oja jättää asian kaupunginvaltuuston
päätettäväksi talousarvion yhteydessä. Kulttuurilautakunta
päätti yksimielisesti uudestaan, että Galleria Lambert pysyy
näyttely tilana ja kulttuuritoimiston tilat tulee hakea muualta.
Lambertia tarvitaan galleriana ei lipputoimistona
Heinolassa on upea galleriatilaksi rakennettu
monipuolinen näyttelytila, jossa runsaasti seinäpintaa sekä
lattiatiloja erilaisille taideteoksille. Valaistus on hyvin
ajateltu ja tukee teosten esillepanoa. Erikokoiset valoisat tilat
mahdollistavat usean eri taiteilijan töiden esillepanon tiloissa.
Galleria Lambertin tiloja pitäisi hyödyntää monipuolisena
taidekeskuksena. Sekä heinolalaiset että muualta tulevat
taiteilijat voisivat pitää Lambertissa yksityisiä näyttelyitä tai
yhteisnäyttelyitä. Vuokratulot kattaisivat menot.
”ART Häme” tapahtuma tai esim. Hämeen Nuoret –
näyttely Heinolaan? Onnistuisiko ilman galleriaa?
Taidemuseon tilat sekä Galleria Lambert ja erilaiset
ulkoilmatilat voisivat mahdollistaa ”ART Häme”
taidetapahtuman tai vastaavan pitämisen myös
Heinolassa. ”ART Häme -12” pidettiin tänä vuonna
Lahdessa Lahden Taiteilijaseuran isännöimänä.
…Heinolassa tarvitaan ”taidelainaamo”. Taidelainaamo
voisi toimia esim. Galleria Lambertin yhteydessä. Heinolan
tulisi kehittyä galleria-kaupunkina. Ympärivuotista
galleriatoimintaa, upeaa taidetta: uutta etsivää, löytävää,
nautittavaa… Tavoitteena voisi olla, että jokainen
näyttelyvieras voisi halutessaan hankkia kotiinsa joko ostaen
tai lainaten mieleisiänsä taideteoksia kotikaupungin
taidenäyttelyistä. Galleria Lambertia pitää kehittää
monipuolisena galleriatilana – ei uhrata sitä ”kesäteatterin
alttarille”.
Heinolan kuvataitelijat ottivat kantaa Galleria Lambertin
säilyttämisen puolesta viime keväänä:
Galleria Lambertia tarvitaan näyttelytilana
Heinolan kuvataiteilijat käsitteli vuosikokouksessa Galleria
Lambertin muuttamista konttoritilaksi. Kuvataiteen osuus on
Heinolassa vähäistä galleriatilojen puutteen vuoksi.
Keskeisellä paikalla olevan galleriatilaksi rakennetun
Galleria Lambertin tiloja ei tulisi muuttaa toimistotiloiksi.
Heinolan Kuvataiteilijat ry on toiminut 35 vuotta
heinolaisen kuvataiteen edistämiseksi ja tunnetuksi
tekemiseksi. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 60.
Näyttelyiden lisäksi yhdistys järjestää taidekursseja,
tiedotusta ja ohjausta. Järjestämme vuosittain Heinolan
taidemuseolla ”Heinolan Taide” yhteisnäyttelyn.
Kävijämäärät ovat olleet noin 500 henkilöä.
Kuvataiteilijoiden mukaan Heinolassa on huutava pula
näyttelytiloista. Heinolassa galleriatilan ei tarvitsisi
olla ”tilapäisvarastona”, mikäli halutaan pitää näyttelyitä ja
tuoda heinolaista osaamista esille.
Useat heinolalaiset taitelijat eivät ole voineet pitää
Heinolassa omaa näyttelyään sopivien galleriatilojen
puutteen vuoksi. Galleria Lambert on arvokas ja
tarkoituksenmukainen näyttelytila. Lambertin monipuolista
käyttöä heinolalaisena kulttuurikeskuksena tulisi lisätä
heinolalaisten kulttuuriyhdistysten ja taideseurojen
aktiivisessa käytössä.

Kulttuuritoimiston rooli
Kulttuuritoimisto ilmoittaa paikallisten kulttuurijärjestöjen asioita edistettävän KULTTI-foorumilla ja että
kulttuurijärjestöjä kutsutaan toimimaan kulttuuritoimiston
järjestämiin tapahtumiin.
Näitä kulttuuritoimiston tapahtumia ovat kesäteatteriesitykset, Heinolassa Jyrää, Unikeonpäivä, Itsenäisyyspäivä,
Uudenvuoden juhla ja Juhannus satamassa.
Miten kummassa kuvataidetta edistettäisiin käymällä
kulttuuritoimiston järjestämissä em. tapahtumissa?
Kulttuuritoimisto ilmoittaa kulttuuri-palveluiden sitoviksi
tavoitteiksi 2013:
- Heinolan kesäteatterin tulot kattavat esitykset
(mutta entäpä tilojen kunnossapito, vuokrat ja palkat)
- Tapahtumayhteistyö yrittäjien kanssa tiivistyy
- Museolla on kuusi erikoisnäyttelyä vuodessa
Heinolan Kuvataiteilijoiden omat tavoitteet ovat jotain
ihan muuta – pitäisikö kaupungin niitä tukea? Monipuolista
kuvataidetta Heinolassa, heinolalaisille ja heinolalaisilta.
Heinolan Kuvataiteilijat järjestää talkootyönä koulutusta,
tiedotusta (jäsenkirjeet ja kotisivut) näyttelyitä ja
julkaisee taidekirjoja. Viime kesänä pidimme kirjastossa
näyttelyt ”Akanvirran välkyt” kollaasikurssin jälkeen
ja ”Taiteesta väriä ja voimaa” lasten ja nuorten taideleirin
tuloksena. Osallistuimme ART Häme -12 näyttelyyn
tilateoksella ”Kuinka paljon on tuhat”. Työn alla on lasten
ja nuorten taidekirja ”Taiteesta väriä ja voimaa”, joka on
jatkoa ”Sateenkaaripaletti” taidekirjalle. Lasten ja nuorten
taidekurssilla Kaisa Hakon tekemä maalaus palkittiin
kansainvälisessä Jardin Galerie’n järjestämässä ”Silta”
aiheissa kilpailussa. Yhdistyksen jäsen Ida Immonen
osallistui teoksillaan ”Hämeen nuoret 2012” näyttelyyn
Lisäksi järjestämme vuotuisen yhteisnäyttelyn ”Heinolan
Taide” taidemuseossa. Lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat
pitäneet omia näyttelyitään eri puolella Suomea.
Kulttuurilautakunnan avustuksen kiinteistövirasto perii
toimistovuokrina takaisin, joten yhdistykset toimivat
talkootyön varassa. Heinolan Kameraseura painii samojen
ongelmien kanssa. Näyttelytiloista on kameraseuralaisilla
puute ja kaupungin avustus menee saman tilan vuokraan,
josta vuokraa maksaa myös Kuvataiteilijat
Kaupungin avustus 23 järjestölle oli viime vuonna 16.000,
joka summa palautuu kaupungille takaisin tilavuokrina.
Kesäteatteri ei maksa vuokraa katetusta teatteritilasta,
mutta kaupunki maksaa kesäteatterin tilojen kunnostuksen.
Tulossa on uusi kesäteatterin kate 50.000 ja lisäkulut
lipunmyyjän palkkakuluihin 5.000. Kesäteatterin sisäiset
vuokrat, kunnossapito sekä katteen nosto ja purku ja
tuottajan puolen palkkakustannukset maksavat 37.440.
Kulttuuritoimi ei edistä kulttuurityötä Heinolassa em.
sitovilla tavoitteillaan. Kaupungin tehtävä on tarjota
kuntalaisille kulttuuripalveluja tasapuolisesti. Ei siten, että
galleriatilassa myydään kesäteatterilippuja, jotta lipunostajat
pääsevät kadulta suoraan kulttuuritoimistoon.
Heinolassa toimii lähes Tampereen Pyynikin pyörivän
kesäteatterin kokoinen kesäteatteri, katsojapaikkoja on vain
noin sata vähemmän.
Kesäteatteritoimintaa pitäisi Heinolassa harjoittaa siten,
että kesäteatterin tulot kattavat paitsi näyttelijöiden ja
ohjaajan, myös tuottajan, lipunmyyjien ja kiinteistötyöntekijöiden palkat, vuokrat ja tilakustannukset. Kesäteatterin
ohjelmistosuunnittelu ja hallinto pitäisi eriyttää kulttuuritoimiston varsinaisista palveluista ja budjetista omaksi
erillään toimivaksi kokonaisuudeksi.

