Lehdistötiedote 26.9.2013, julkaisuvapaa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seuralaiset, Salon Taiteilijaseuran 45-vuotisjuhlavuoden vuosinäyttely
Perniön vanhalla kunnantalolla 8. - 29.9.2013
Jury valokuvataiteilija Sari Poijärvi ja kuvataiteilija Veli Granö
Näyttelytalo avataan 7.9 Pimeän peitto -tapahtuman yhteydessä klo 17 fanfaarilla
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuralaiset Pimeän peitossa 7.9
Valtaamme tyhjän ja hylätyn talon taiteella
Euroopan rakennusperintöpäivänä 7.9.2013!

Eläköön rakennus!

Seuralaiset –näyttelytalossa tapahtuu
(tilanne 26.9, ohjelmaa tulee lisää näyttelyn aikana):
--Projektitilan pop up –näyttelytilassa (siiven alakerta huone numero 123)
on esillä Kirkonkylän koulun 1.a –luokan alkuperäiset kuvataidetyöt Perniön Pyhän Laurin kirkon
komeasta länsipäädystä. Osa korteista valikoituu perniöläisiksi postikorteiksi. Opettajana on Stiina
Kyynäräinen.
Pimeän peiton Fotomaratooni –valokuvakilpailun voittaja, Jury Jarmo Markkanen.
(Pop up –näyttelytilaan voi ehdottaa näyttelyprojekteja esille.)

---SEPPO LAGOM--- sunnuntaina 8.9 klo 12-16:
Kiikalassa asuva taidemaalari Seppo Lagom, s. 1941 Helsingissä, kertoilee luonnoskirjojen kautta
teoksiensa vaiheita synnystä valmiiksi maalauksiksi. Juhlanäyttelyssä on esillä Seppo Lagomin
abstrahoivaa expressionismia luonnosta öljymaalauksina kankaalle.
---JUHA KÄRKKÄINEN---sunnuntaina 8.9 klo 12-16:
Espoolainen valokuvaaja Juha Kärkkäinen ja kuvausassistentti Liisa Kärkkäinen, installaatioiden
kuvausta taiteilijaseuran ja näyttelyn taiteilijoiden tilauksesta
---RIIKKA NIITTONEN---keskiviikkoisin 11.9, 18.9 ja 25.9 klo 9-14 sekä koululaisvierailut:
Perniöstä kotoisin oleva kuvataiteilija Riikka Niittonen kertoo omasta työstään ja kiertää kanssanne
näyttelyä keskiviikkoisin 11.9 ja 18.9 ja 25.9 klo 9 - 14. Riikka Niittonen, s. 1984 Perniössä, on
valmistunut taiteen maisteriksi Aalto yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta ja työskentelee
taidekasvattajana ja kuvataiteilijana. Samanaikaisesti Seuralaiset -näyttelyn aikaan on Salon
taidemuseo Veturitallin tornissa esillä Riikka Niittosen studionäyttely WONDERLAND.
---TAINA KURTZE---keskiviikkona 11.9 klo 9-14 sekä torstaina 12.9 ja perjantaina 13.9 klo 12-18:
Perniön Tuulhatussa omaa keramiikka-ateljeeta päivittäin auki pitävä Taina Kurtze, s. 1937 Loviisassa.
Juhlanäyttelyssä on esillä Taina Kurtzen suurikokoisia hopeanhohtoisia seinäriipuksia suoraan 1970luvulta!
---VELIPEKKA LUKKA---keskiviikkoina 11.9 ja 18.9 klo 9-14:
Kemiöläinen Strömman kanavalla asuva ja työskentelevä Velipekka Lukka, s. 1947. Lukalta on
juhlanäyttelyssä esillä metalliveistoksia, mm. messinkitöitä sarjasta Hyönteiset.
---PEKKA LEPPÄLÄ---keskiviikkona 11.9 klo 9-12:
somerolainen kuvantekijä ja muusikko Pekka Leppälä, s. 1951 Kemissä, esittelee kansainvälisissä
valokuvanäyttelyissä (FIAP) esillä olleita teoksiaan. Juhlanäyttelyssämme Leppälältä on esillä
fotorealistisia akvarelli/guassi -maalauksia. Leppälällä on juhlanäyttelymme kanssa samanaikaisesti
teoksia esillä myös Salossa, Palvelukeskus Ilolansalon pääaulassa syyskuun ajan.
---TIINA HÖLLI---torstaista torstaihin 12-19.9 Valtuustosalissa:
Sivutuote, performanssi. Raaseporissa asuva ja työskentelevä Tiina Hölli, s. 1960 Helsingissä, kuvaa
paperiarkkien avulla Sivutuote - performansseissaan ajan kulkua ja ihmisen elämäntyön sitkeyttä,
haurautta ja katoavaisuutta. Höllin 5-henkiseltä työryhmältä on juhlanäyttelyssä esillä aineetonta
taidetta kuten ääni- ja valoteoksia, dokumentointia ja performansseja. Hölli hyödyntää myös
konkreettisiin ripustuksiin näyttelyrakennukseen jääviä välitiloja, joita muut eivät huoli tai huomaa
hyödyntää.
---ANDRÉA VANNUCCHI---lauantaina ja sunnuntaina 14-15.9 ja 29.9 klo 12-16:
Särkisalossa asuva valokuva- ja yhteisötaiteilija Andréa Vannucchi.
---HELENA TUURA---ke 18.9 klo 9-14 sekä to 19.9 ja pe 27.9 klo 12-18:
Suomusjärvellä asuva taidemaalari Helena Tuura, s. 1956 Raahessa, esittelee teoksiaan ja kertoo
Mestari ja kisälli -teemalla. Tuura on kutsunut juhlanäyttelyyn opettajansa, kuopiolaisen maalauksen
formaatin kyseenalaistajana tunnetun Pauno Pohjolaisen.
---KEANNE VAN DE KREEKE---RAMO TEDER---keskiviikkona 18.9 klo 10-13:
Somerolainen kuvataiteilija ja kuvittaja Keanne van de Kreeke, s. 1974 Hollannissa kertoo teijolaisen
kuvataiteilija Ramo Tederin kanssa tekemästään yhteisteoksesta ”Kasvituinen huone”, jossa
elementit kasvavat toisiaan kohtaan. Installaation teema on kasvu ja kohtaaminen. Ramo Teder on

tunnettu myös muusikkona nimellä Pastacas, ja Keanne van de Kreeken kuvitukset ovat tuttuja mm.
Salon kaupungin tiedotuksesta.
---KATJA ÖHRNBERG---torstaina 19.9 klo 12-16:
Fiskarsilainen kuva- ja ympäristötaiteilija Katja Öhrnberg, s. 1970 Helsingissä, on kutsunut
juhlanäyttelyyn ympäristötaiteilija Jenni Tieahon.
---TUISKU TORKKELI---perjantait 20.9 ja 27.9 klo 12-18 ja lauantaina 28.9 klo 12-16:
kemiöläinen mediataiteilija Tuisku Torkkeli, s. 1989 Kemiössä, työskentelee Valtuustosalin
projektitilassa kolmena päivänä. Torkkeli maskeeraa ja valokuvaa mallia uuteen projektiinsa Killer
Geisha, johon häntä ovat innostaneet suffragetit. Yleisö voi seurata työskentelyä. Torkkelilla on
juhlanäyttelyssä esillä installaatio projektista There´s no cherry to pop.
http://towhiskey.kuvat.fi/kuvat/Theres+no+cherry+to+pop./
---PEKKA SOLIN---JUHA KUOSMANEN---lauantaina 21.9 klo 12-16:
Suomusjärveläinen taidemaalari Pekka Solin, s. 1945 Hämeenkyrössä, ja Halikon Joensuun Kartanossa
asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä, seppä Juha Kuosmanen, s. 1967 Jäppilässä kertovat
teoksistaan.
---ANNE-MARIE HESELIUS---lauantaina 21.9 klo 12-16 ja sunnuntaina 29.9 klo 14-16:
Valokuvaaja Anne-Marie Heselius kertoo valokuvasarjastaan Utön kuvia, jotka Heselius kuvasi
lokakuussa 2011 viettäessään Utön saarella viikon.
---KRISTIAN JALAVA---maanantaista perjantaihin 23-27.9:
Kristian Jalava ohjaa kaikille avoimen Camera Obscura -työpajan, jossa tutustutaan valoilmiöön
pimeässä huoneessa optisia laitteita hyödyntäen, rakennetaan laatikkokameroita, kuvataan pitkillä
valotusajoilla, sekä kehitetään mustavalkokuvia pimiössä. Työpajassa otetut kuvat ovat osa
näyttelyä. Turkulainen valokuvaaja Kristian Jalava on työskennellyt menetelmän kanssa aiemmin
kouluissa, vanhainkodeissa, sekä erilaisissa tapahtumissa. Seuralaiset -näyttelyssä on esillä kuvia
myös Lehmusvalkaman palvelutalossa asuvalta Anni Heikkilältä. Kaikille avoimeen työpajaan ti-pe klo
17-19 otetaan 5-7 henkilöä. Ilmoittautumiset Kristian Jalava 050 5169642 kristian@obscura.fi.

---HILKKA LAAKKONEN---VOITTO VESANDER---sunnuntaina 22.9 klo 12-16:
Salossa asuvat ja työskentelevät kuvataiteilija Hilkka Laakkonen, s. 1948 Hämeenlinnassa ja
taidemaalari Voitto Vesander, s. 1941 Salossa ovat esillä juhlanäyttelyssämme entisessä
Kunnanjohtajan huoneessa toisessa kerroksessa teemalla ”Perinteisen taiteen huone”.
---EEVA-KAISA AILUS---keskiviikkona 25.9 klo 9-14:
Fiskarsilainen kuvataiteilija Eeva-Kaisa Ailus on kutsunut juhlanäyttelyyn Sándor Vályn.
---AILA SALMIVAARA---torstaina 26.9 klo 12-18:
Teijolla 15 vuotta asunut ja työskennellyt Aila Salmivaara, s. 1938 Helsingissä, taiteen maisteri,
kuvataiteilija. Juhlanäyttelyssä on esillä rakennusperinnettä kunnioittavaa grafiikkaa, aiheina mm.
kyläyhdistyksen talkoilla kunnostamat sauna ja paja. Salmivaaralla on samaan aikaan juhlanäyttelymme aikaan yksityisnäyttely Kauppa & Galleria Tallissa Espoossa, avajaiset 14.9 klo 12-16.
---TUULA NIKULAINEN---torstaina 26.9 klo 12-18:
Kuva- ja ympäristötaiteilija Tuula Nikulainen, s. 1959 Turussa, asuu ja työskentelee Angelniemessä.
Juhlanäyttelyssä on esillä tilateos Hylky yhdessä muusikko Lau Naun kanssa.

---SARA ILVESKORPI---lauantaina 28.9 klo 12-16:
Lasitaiteilija Sara Ilveskorpi asuu ja työskentelee Kemiönsaarella http://www.lasikuu.fi/.
Juhlanäyttelyssämme hän on Aino Toivettulan ja Lau Naun taitelijaryhmässä teoksella Illusian huone.

---HANNU NIKANDER---PERTTI SUMMA---ELINA TAMMIRANTA-SUMMA---sunnuntaina 29.9 klo 12-16:
taidemaalarit Hannu Nikander Kuusjoelta sekä Pertti Summa ja Elina Tammiranta-Summa Espoosta
---LIISA PIETOLA---MAIJA TÖRMÄ---ELLA KIISKI---näyttelyn päätöspäivänä sunnuntaina 29.9:
Valtuustosalissa sunnuntaina 29.9 klo 13: Ella Kiiski, Syyssoittoa sellolla klo 13. Ella Kiiski on 17vuotias lahjakas halikkolainen sellisti. Taiteilijatapaaminen Valtuustosalissa klo 14-15: taidemaalari
Liisa Pietola, s. 1962 Helsingissä, ja akvarellisti Maija Törmä, s. 1966 Helsingissä tuovat Provencen
maalausmatkan tuliaisia.
TERVETULOA! VAPAA PÄÄSY!
Tervetuloa juhlimaan kanssamme syyskuun aikana!
Eläköön rakennus!
Näyttelytalo avataan 7.9 klo 17. Avoinna 8-29.9 (ma-ti suljettu) ke 9-14 to-pe 12-18 la-su 12-16,
Perniön vanha kunnantalo, Lupajantie 1, Perniö

Lisätiedot :
Andréa Vannucchi
040 9309918 avannucchi@hotmail.com
http://www.salontaiteilijaseura.fi http://www.rakennusperinto.blogspot.fi/

