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Seuralaiset, Salon Taiteilijaseuran 45-vuotisjuhlavuoden vuosinäyttely 
Perniön vanhalla kunnantalolla 8. - 29.9.2013. 
Jury valokuvataiteilija Sari Poijärvi ja kuvataiteilija Veli Granö 
Näyttelytalo avataan Pimeän peitto -tapahtuman yhteydessä klo 17 fanfaarilla. 
Salon Taiteilijaseuran avajaiset klo 18 Kahvilassa. 
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Salon Taiteilijaseuran ”Seuralaiset” -juhlanäyttelyn jurun jäsenet 
 
 
Sari Poijärvi, valokuvataiteilija, TaM, freelance- toimittaja, kuvaaja 
 
Sari Poijärvi (1955 Helsinki) valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisesta Korkeakoulusta 1992. Hän on jatko-
opiskellut Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella ja Kristiina 
Instituutissa 1987- 93. 
 
Poijärvi käsittelee taiteessaan laajempia teemoja. Hänen ilmaisussa toistuvat yksinäiset paikat, neliön muoto 
ja minimalistinen aiheen käsittelytapa. Kesällä 2011 Mäntän Kuvataideviikoilla oli esillä hänen uusin Äiti - 
Poika -sarjansa. 
 
Henkilökohtainen kaleidoskooppimainen Kasari-näyttely nähtiin ensimmäisen kerran Virka-galleriassa 
keväällä 2011. Syksyllä näyttely oli esillä Kotkan valokuvakeskuksessa. Otavan julkaisema Kasari-kirja 
ilmestyi myös syksyllä 2011. Teoksen ”Kasari Kun pyörähdin pyörässä näin” teksteistä vastasi kirjailija Kjell 
Westö. Kasari-näyttely oli Joensuun taidemuseossa 2012. Vuonna 2014 Kasari-näyttely esiintyy viimeistä 
kertaa julkisuudessa Etelä-Karjalan taidemuseossa. 
 
Rakentaminen ja kaupunkikuvan jatkuva muutos on Poijärven pitkäaikainen kiinnostuksen kohde. Kiinnostus 
rakennettuun ympäristöön ja kaupunkikuvan murrokseen veivät Poijärven viimeksi kuvaamaan entisen Itä-
Blokin alueelle Bukarestiin, Belgradiin, Sarajevoon ja Zagrebiin vuonna 2009.  
 
Poijärven teoksia on seuraavissa kokoelmissa: Valtion taidekokoelmat, Helsingin kaupungin taidemuseo, 
Suomen urheilumuseo, Suomen valokuvataiteen museo, Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiö, Jyväskylän 
kaupunki, sekä yksityisissä kokoelmissa kotimaassa ja ulkomailla. 
 
Sari Poijärvi asuu ja työskentelee Helsingissä ja taiteilijaresidensseissä ulkomailla. 
 
www.muu.fi/saripoijarvi  
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sari_Poijärvi  
https://www.facebook.com/saripoijarvi 
 
 
Veli Granö, kuvataiteilija 
 
Veli Granö (s.1960) valokuvaaja, kuvataiteilija ja ohjaaja. Hän on toiminut taiteen ja valokuvauksen 
opettajana ja luennoitsijana lukuisissa oppilaitoksissa. Granö on työskennellyt Avekin mediataiteen 
tuotantoneuvojana ja liikkuvan kuvan professorina kuvataideakatemiassa. Luottamustoimina ovat olleet on 
ollut Kiasman taideostolautakunnan asiantuntijajäsenyys, Valtion taideteostoimikunnan varapuheenjohtajana 
toimiminen ja ITE  –ry:n puheenjohtajuus. Hän toimi Mäntän kuvataideviikkojen kuraattorina 2008.   
 
Granö tunnetaan erityisesti valo- ja elokuvadokumenteistaan ja kirjoistaan. Granön tärkeä saavutus on 
kansanomaisen, ITE- taiteen tuominen taidemaailmaan. ITE -taiteen, itse tehty elämä -taideilmiön nimitys 
perustuu hänen ajatteluunsa taiteen perustavista arvoista. Granön laaja taidenäkemys on luettavissa myös 
hänen omista töistään. Hänen teoksensa on palkittu mm Risto Jarva palkinnolla. Granölle myönnettiin 
Valtionpalkinto 2002. Granö on kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaisia kuvataiteilijoita. Hänen 
valokuviaan, installaatioitaan ja filmejään on esitetty mm Venetsian Biennalen päänäyttelyssä, New Yorkin 
Whitney -museossa ja modernin taiteen museo MOMA:ssa.  
 
http://www.veligrano.info/ 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Veli_Gran%C3%B6 
http://www.av-arkki.fi/taiteilijat/veli-grano/ 


