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Puheenjohtajan palsta
Vuosikokouksessa Leena Lehtimäki luopui Hangon kuvataiteilijoiden puheenjohtajan tehtävästä ja
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Lauri Saarinen.
Leena on johtanut yhdistystä menestyksellä monen vuoden ajan, siitä yhteinen kiitos Leenalle.
Jäsenet ovat tänä aikana saaneet mahdollisuuksia esittää työnsä tuloksia ja yhdistyksen toiminta on
laajentunut. Tärkeimpiä tapahtumia, näyttelyitä, on ollut vuosittain kaksi tai kolme.
Lisäksi on järjestetty sekä kesä- että talvitapahtumia ja pidetty kerhoiltoja.

Seuran hallitukseen valittiin erovuoroisten Tuula Masalinin ja Tarja Heinon tilalle Lis Carpelan ja
Johanna Cedercreutz. Lis toimii seuran sihteerinä. Johanna on hallituksen varajäsen ja toiminee
osaltaan myös etujemme valvojana ja näyttelypäällikkönä. Hanna Manner hoitaa edelleen talouden.
Veijo Niemi on tiedotusvastaava ja toimittaa lehtemme. Kerstin Berglund toimii varapuheenjohtajana.
Yhdistyksessämme on noin sata jäsentä. Harrastajajäsenet ovat liittyneet joukkoon saadakseen
harrastukseensa tukea ja virikkeitä. Taiteilijajäsenille on uran alussa tärkeää mahdollisuus osallistua
maakunnallisiin ja valtakunnallisiin jurytettyihin näyttelyihin. Jurytyksissä veri punnitaan.
Nuorille jäsenille se on haasteellista. Onneksi se ei kuitenkaan ole koko elämä, mutta on toki jännittävää
olla jurytyksessä mukana.
Hangossa on mahdollista järjestää sekä omia että yhteisiä näyttelyitä. Tarjolla on erilaisia ja erikokoisia
tiloja. Meidän yhteisnäyttelyillemme tärkein paikka on tietysti kaupungin galleria, jonka käyttö on ollut
keskustelun kohteena. Ilmeisesti myrskyn laannuttua vesilasissa näyttelytoiminta jatkuu kuten ennenkin.
Toki toimintaa tulee koordinoida, jotta mahdollisimman moni saisi töitään esille galleriaan ja
kaupunkilaiset saisivat nauttia laadukkaasta taiteesta. Galleria on hankolaisten taiteilijoiden
näyteikkuna, ja taiteilijaseuran näyttely kuuluu sinne ainakin kerran tai kaksi vuodessa.
Myös muuta toimintaa tulisi kehittää. Pitkäkadun toimistossamme on ollut satunnaisesti piirustusiltoja.
Niiden aikana on voitu tavata ja kertoa kuulumiset. Pitkäkadun tilaa voisi käyttää myös maalaustilana.
Voitaisiin sopia, että pientä korvausta vastaan siellä voi pari kolme kerrallaan tehdä vaikka öljyväritöitä.
Työt voisi jättää sinne kuivumaan. Etuna olisi myös työskentelyajankohdan vapaa valinta, kun tilaa voi
käyttää minä vuorokaudenaikana tai viikonpäivänä tahansa. Tällä hetkellä osa tilasta on vuokrattu
vierailevalle taiteilijalle muutamaksi kuukaudeksi projektiluontoiseen työskentelyyn.

Uutena puheenjohtajana toivoisin näkeväni joukkomme koossa. Miten, missä ja kuinka, se ei ole vielä
selvinnyt. Järjestämme kuluvana vuonna vuosisuunnitelman mukaisen perinteisen ohjelman.
Osallistumme loppukesällä myös Konstrundaniin. Sen yhteydessä keräämme näyttelyn omista
töistämme ja järjestämme joukkotapahtuman keskustassa. Siihen tarvitaan kaikkia.
Tulevaisuudessa, ehkä ensi vuonna, saatamme saada norjalaisia taiteilijoita vieraaksemme ja mikä
jännittävintä voisimme myös tehdä ryhmänä kesäreissun Norjaa pystyttämään omaa näyttelyä.
Dont hesitate to contact us with your new ideas – odotan yhteyden ottojanne.
Lauri Saarinen

saarinen.lauri@luukku.com
P.S. Kuka on Lauri Saarinen – Olen jo päivätyövelvollisuuteni tehnyt, saanut prenikan rintaan ja
joutunut sitten eläkkeelle. Asun Hangon takataskussa Astreantiellä. Olen vaihtanut kaikki aikaisemmat harrastukseni
kuvataiteisiin, maalaamiseen ja kuvanveistoon. Osallistuin parin viime vuoden aikana seuran näyttelyihin, pidin kaupungin
talon galleriassa pari omaakin näyttelyä ja olin mukana Viiden visiitissä ja Artborg 35:ssä.
P.P.S. Lis Carpelan on toiminut jo pitkää yhdistyksessämme ja ollut puheenjohtajanakin vuosia. Lis on ollut monessa
mukana, on eläkkeellä ja toimii vielä kuvataidekurssien opettajana lapsille ja aikuisille täällä Hangossa.
Valokuvaa ja maalailee tauluja.
P.P.P.S. Johanna Cedercreutz on myös eläkkeellä. Toimii vielä free-lance toimittajana sekä oppaana Arabian tehtailla ja
Helsingin kaupungilla. Sukkuloi Hangon, Siuntion ja Helsingin välillä. Maalailee ahkerasti sekä akvarelli että akryylivärein ja
pitää näyttelyitä.

Ordförandespalten
Vid årsmötet avgick Leena Lehtimäki som ordförande för oss bildkonstnärer och till ny ordförande
valdes Lauri Saarinen.
Leena har styrt föreningen med framgång under många år. Det tackar vi alla Leena för.
Medlemmar har under denna tid haft möjlighet att visa resultatet av sina arbeten och föreningens
verksamhet har utvidgats. Viktigare händelser som utställningar har ordnats årligen två eller tre.
Dessutom har både sommar- och vinterhändelser arrangerats, samt hållits tecknekvällar.
Till föreningens styrelse invaldes istället för Tuula Masalin och Tarja Heinonen som var i tur att avgå
Lis Carpelan och Johanna Cedercreutz. Lis fungerar som sekreterare. Johanna är supleant och
fungerar ochså som dragare vid utställningar och samtidigt bevakar föreningens rättigheter.
Hanna Manner sköter fortsättningsvis ekonomin. Veijo Niemi är informatör och publiserar vår
medlemsbulletin. Kerstin Berglund fungerar som vice ordförande.
I vår förening finns ca hundra medlemmar. Amatörmedlemmarna har anslutit sig till medlemsskaran för
att få stöd och inspiration till sin hobby. För konstnärsmedlemmarna är det viktigt att i början av sin
karriär kunna deltaga i riks- och länsjuryutställningar. I dessa utställningar mäts blodets tjocklek.
För unga medlemmar är det utmanande. Lyckligtvis är det ej hela livet men visst är det spännande att
bli värderad av en jury.
I Hangö finns möjlighet att ordna både egna och gemensamma utställningar. Till buds står olikartade
och olika stora utrymmen. Bästa platsen för våra utställningar är så klart stadshusgalleriet vars
användning har varit mål för diskussioner. Det tycks ändå vara så att då stormen lagt sig fortsätter
utställningsverksamheten som förut. Visst behövs verksamheten kordineras så att så många som
möjligt kan få sina arbeten utställda i galleriet och stadsborna får njuta av kvalitativ konst. Galleriet är
hangökonstnärernas skyltfönster och konstnärsföreningens utställning bör hållas där åtminstone en till
två gånger om året.
Också annan verksamhet borde utvecklas. På Långgatan har sporadiskt arrangerats teknekvällar.
Vid dessa tillfällen har man kunnat träffas och berätta om händelser. Långgatans utrymmet kan också
användas som målningsplats. Mot en överenskommelse av en liten summa kan där två, tre personer i
gången måla fast oljemålningar. Arbetena kunde lämnas där att torka. Som en fördel kan nämnas den
valbara tiden då utrymmet kan användas, under vilken tidpunkt av dygnet eller veckodag som
passar.För tillfället är en del av utrymmet hyrt för någon månad till en gästkonstnär, med ett
projektaktigt arbete.
Som ny ordförande önskar jag få se vår grupp ihop tillsammans. Hur, när och var har ej ännu klarnat.
Under det pågående året verkar vi enligt det under årsmötet godkända traditionella programmet.
Föreningen medverkar under slutet av sommaren också i Konstrundan. I samband med den samlar vi
en utställning av våra arbeten och arrangerar en massahändelse i centrum. Till det behövs alla.
I framtiden eventuellt i nästa år kanske vi får norska konstnärsgäster och vad som också är spännande
är om vi som grupp kunde göra en sommarresa till Norge och ordna en egen. utställning.
Do`nt hesitate to contact us with your new ideas – jag väntar på ert kontakttaganden.
Lauri Saarinen

saarinen.lauri@luukku.com
P.S.Vem är Lauri Saarinen – Jag har redangjort mitt dagsverk, fått en medalj på bröstet och sedan hamnat i pension.
Jag bor i Hangös bakficka på Astreavägen. Jag har bytt alla mina hobbyn för konsten, att måla och att göra skulpturer.Jag
har under de senare åren deltagit i föreningens utställningar, ordnat också ett par egna utställningar i stadshusets galleri,
var med i Viiden Visiitti och Artborg 35.
P.P.S. Lis Carpelan har länge verkat inom vår förening, har också varit ordförande under flere år. Lis har varit med i mycket,
är pensionerad och är ännu verksam som konstlärare för barn och vuxna här i Hangö. Fotograferar och målar tavlor.
P.P.P.S Johanna Cedercreutz är också pensionär. Är ännu verksam som free-lance redaktör och som guide på Arabia
fabriken och Helsingfors stad. Pendlar mellan Hangö, Sjundeå och Helsingfors.Målar flitigt med akvareller och acrylfärger
och arrangerar utställningar.

HANGON KUVATAITEILIJAT - HANGÖ BILDKONSTNÄRER ry
Lyhyesti vuosikokouksesta.
Kokous sujui hyvässä hengessä. Puheenjohtaja ja kaksi erovuoroista
jäsentä vaihtuivat uusiin. Yhdistyksen sääntömuutos hyväksyttiin
hallituksen esittämässä muodossa. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin
hallitukselle. Jäsenmaksu kaikille jäsenille on sama, 25,00 €.
Tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan lisättiin rompetori ja Konstrundan.

Uusi puheenjohtaja Lauri Saarinen poseeraa yhdessä
edellisen puheenjohtajan Leena Lehtimäen kanssa

Kiitos Leenalle menneistä vuosista
ja
Onnittelut Laurille tuleviin tehtäviin

HANGON KUVATAITEILIJAT - HANGÖ BILDKONSTNÄRER ry
Ett kort referat av årsmötet
Årsmötet genomfördes i god anda. Ordförande och två medlemmar
som var i tur att avgå byttes ut. Styrelsens förslag till stadgeändring för
föreningen godkändes. Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen
beviljades ansvarsfihet. Medlemsavgiften för alla medlemmar är 25 €.
Detta års verksamhetsplan kompleterades med rompetorg och
Konstrundan.

Vår nya ordförande Lauri Saarinen poserar tillsammans med tidigare
ordförande Leena Lehtimäki.

Tack till Leena för de gångna åren
och
Lauri önskas lycka till med de kommande
uppgifterna

Hangon Kuvataiteilijat – Hango Bildkonstnärer r.y:n
uusi hallitus kaudelle 2010
Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer r.y:s nya
styrelse för året 2010

Eturivissä vasemmalta: sihteeri Lis Carpelan, puheenjohtaja Lauri Saarinen,
varapuh.johtaja Kerstin Berglund.
Takarivi vasemmalta rahastonhoitaja Hanna Manner, Veijo Niemi

***********
I främre raden från vänster Lis Carpelan, ordförande Lauri Saarinen,
vice ordförande Kerstin Berglund.
Bakre raden från vänster kassör Hanna Manner, Veijo Niemi

HUOm! / OBS!
Jäsenet Medlemmar !
Kesänäyttely 20.5-9.6.2010
Keskiviikko 19.5 Töiden jättö klo 16.00 – 18.00, Kaupungintalon galleria, Raatihuoneentori 5.
Osallismaksu 20 €
Voit tuoda 1-3 työtä mutta ei vanhempia kun v. 2007 tehtyjä.
Myydyistä teoksista ei mene provisiota
Päivystysvuoron varaaminen 19.5 – 9.6.2010
Päivystysvuorot jaetaan osallistujen kesken. Jos et itse pysty hoitamaan
päivystystä, järjestä sijainen tai maksa 25 € yhdistykselle niin asia hoituu.
Torstai 20.5.

Perjantai 21.5

Ripustus, numerointi ja luettelon laatiminen.
Avajaiset klo 17.00 – 19.00

☼☼☼☼☼☼☼

Sommarutställning 20.5-9.6.2010

Onsdag 19.5

Inlämning av arbeten kl. 16.00 – 18.00, Stadshusgalleriet, Rådhustorget 5.
Deltagaravgift 20 €
Du kan lämna 1-3 arbeten, dock ej äldre än från år 2007.
Av de sålda konstverken uppbärs ingen provision.
Bokning av dejoureringstider 19.5 – 9.6.2010
Om du ej själv kan dejourera, ordna en ställföreträdare eller betala 25 € till
föreningen som ordnar vakt.

Torsdag 20.5

Upphängning, numrering och katalogisering

Fredag 21.5

Vernissage kl. 17.00 – 19.00

Muista myös tämä mahdollisuus:
Hangon Kuvataiteilijat välittää yhdistyksen jäsenten teoksia kesä- ja
vuosinäyttelyjensä yhteydessä.
Vuokrattavien teosten kuukausihinta on 10 % teoksen hinnasta.
Kom ihåg också den här möjligheten:
Hangö Bildkonstnärer förmedlar konstverk av föreningens medlemmar i
samband med sommar- och årsutställning.
Månadspriset för ett konstverk som är till uthyrning är 10% av verkets pris.

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry

Kesänäyttely / Sommarutställning
Hangon kaupungintalon Galleria 20.5.—9.6.2010 Hangö stadhusgalleriet
Nimi/namn
Osoite/adress
Puh./tel.
Töiden jätto/inlämning av arbeten

19.5. klo 16.00-18.00

GSM
Tek.vuosi
Tillk. år

Tekniikka/ teknik

Lainaus

Ja / Ei

Hinta/ pris€
Omist./ ägare

Teoksen nimi/ verkets namn

1.
2.
3.
4.
5.


Taiteilijan nimi/ Konstärens namn

Taiteilijan nimi/ Konstärens namn

Taiteilijan nimii/ Konstärens namn

Teoksen nimi/ Verkets namn

Teoksen nimi/ Verkets namn

Teoksen nimi/ Verkets namn

Tek.vuosi/ Tillk. år

Tek.vuosi/ Tillk. år

Tek.vuosi/ Tillk. år

Koko/ Storlek

Koko/ Storlek

Koko/ Storlek

Hinta/Pris

Hinta/Pris

Hinta/Pris

Taiteilijan nimi/ Konstärens namn

Taiteilijan nimi/ Konstärens namn

Taiteilijan nimi/ Konstärens namn

Teoksen nimi/ Verkets namn

Teoksen nimi/ Verkets namn

Teoksen nimi/ Verkets namn

Tek.vuosi/ Tillk. år

Tek.vuosi/ Tillk. år

Tek.vuosi/ Tillk. år

Koko/ Storlek

Koko/ Storlek

Koko/ Storlek

Hinta/ Pris

Hinta/ Pris

Hinta/ Pris

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry.
Toimintakalenteri 2010
Tammi – Helmi - Maalis – Huhti
Hallituksen kokoukset
Toiminta-avustuksien anominen
Jäsenlehti
Kotisivujen siirtäminen ilmaissivuille
Hallituksen järjestäytyminen
Touko - Kesä – Heinä – Elo
Kesänäyttely Hangonkaupungin galleriassa 20.5 – 9.6.2010
Taidekatu
Taidekierros / Konstrundan
Rompetori
Hangonpäivät – arpajaiset
Jäsenlehti / kotisivut
Mallipiirustusta, tapaamiset toimitiloissa
Syys – Loka – Marras - Joulu
Tapaamiset toimitiloissa - Avoimet ovet
Mallipiirustusta
Vuosinäyttely Hangonkaupungin galleriassa.
Jäsenlehti / kotisivut
Alkuvuosi 2011
Hallituksen kokoukset, Vuosikokous, hallituksen
järjestäytyminen
Toiminta avustusten anominen
Tapaamiset toimitiloissa
Jäsenlehti / kotisivut

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry.
Verksamhetskalender 2010
Januari – Februari – Mars - Aprill
Styrelsemöten
Ansökningar om understöd
Medlemsbulletin
Flyttning av hemsidan till gratissidor
Styrelsens konstituerande
Maj – Juni – Juli - Augusti
Sommarutställning Hangö stadsgalleri 20.5 – 9.6.2010
Konstgata
Konstrundan
Rompetorget
Hangö dagarna – lotteri
Medlemsbulletin / hemsidan
Modellteckning, möten i föreningslokalen
September – Oktober – November - December
Möten i föreningslokalen – öppna dörrarnas dag
Modellteckning
Årsutställning på Hangö stadshusgalleriet.
Medlemsbulletin / hemsidan
Året 2011:s början
Styrelsemöten, årsmöte styrelsens konstituerande
Ansökningar om understöd
Träffar i föreningslokalen
Medlemsbulletinen / Hemsidan

Hangon Kuvataitelijat – Hangö Bildkonstnärer ry antama lausunto
Hangon kaupungin kulttuurilautakunnalle
Lausunto kaupungintalon gallerian kehittämiseksi

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer Ry:llä on viimeisimmän jäsenrekisteripäivityksen mukaan 101 jäsentä.
Nämä ovat hankolaisia ja osittain myös muualla asuvia kuvataiteilijoita ja taiteen harrastajia.
Pyynnöstä esitämme seuraavia kaupungintalon gallerian toimintaa koskevia parannusehdotuksia:
• Varausjärjestelmä

Kaupungin kulttuuritiloja ovat ainakin kaupungintalon galleria, museo, kirjasto, lämpiö, juhlasali ja Westergård.
Näiden vuokrausta hoitavat eri henkilöt, joista osaa on vaikea tavoittaa. Ehdotamme, että kaikkien tilojen vuokraus
annettaisiin yhden henkilön hoidettavaksi. Tämän henkilön ei välttämättä tarvitse olla kulttuuritoimiston palveluksessa.
Tärkeää on, että kyseinen henkilö on tavoitettavissa ja varaustilanne ajan tasalla. Varaukset pitäisi kirjata myös
sähköisesti sellaiseen paikkaan, josta muut tietoa tarvitsevat tahot voisivat ne nähdä. Sopimus tilojen vuokrauksesta ja
vuokrasta pitäisi tehdä varauksen yhteydessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
•Maksumenettely

Kaupungintalon gallerian päivävuokra on yhdistyksemme mielestä sopiva. Monien töitään esille laittavien taitelijoiden ja
taiteen harrastajien näyttelyiden myynti on vähäistä tai olematonta. Näin ollen provisioiden perimisestä ei saataisi
juurikaan tuottoa. Myynnin vähäisyyteen on vaikuttanut osaltaan myös se, ettei näyttelyssä ole henkilöä, joka voisi sopia
myynnistä. Jos myydyistä tauluista perittäisiin provisiota, pitäisi gallerian toiminnan olla järjestelyiltään ammattimaista.
Tällöin näyttelyn aukioloaikoina pitäisi olla jatkuva valvonta. Valvoja myös hoitaisi taideteosten myynnin ja seuraisi
maksun kotiuttamista, jotta taideteoksia ei luovuteta ennen maksun suoritusta.
Kaupungin kulttuuritilojen hinnoittelussa on kirjavuutta. On hyvä, että kirjaston galleria on ilmainen näyttelytila.
Siellä esimerkiksi paikalliset yhdistykset voivat järjestää omaa toimintaansa esitteleviä näyttelyitä.
•Näyttelyjä koskeva ilmoittelu

Näyttelysopimusta tehtäessä tulee sopia, miten ja missä mediassa näyttelystä ilmoitellaan.
Tarvitaan ainakin yksi ilmoitus paikallisessa lehdessä (EU ja Hangonlehti) ja maininta kaupungin kotisivuilla.
Hangossa tapahtuu- lista pitäisi saada laajempaan jakeluun ja myös paikallisiin lehtiin.
Sähköpostitse lähetetyt kutsut avajaisiin ovat edullisia ja niiden avulla tavoitetaan suuri yleisömäärä lyhyessä ajassa.
Toivomme niitä lähettävän myös tulevaisuudessa. Postituslistaa tulisi myös pitää ajan tasalla ja täydentää.
•Kuka saa laittaa töitään esille galleriaan?

Hankoniemellä on jo yli sadan vuoden ajan vallinnut boheemi ja liberaali taiteelle suotuisa ilmapiiri. Valo, maisema ja
pienen kaupungin ilmapiiri kutsuu taiteilijoita tänne työskentelemään. Yhdistyksemme mielestä näyttelyn pitäjiä ei tulisi
karsia. Tavoitteena tulisi olla, että taidetarjonta on monipuolista ja sitä suunnataan erilaisille ryhmille, myös lapsille ja
nuorisolle. ”Hyvä taide” ei ole yksiselitteinen käsite ja taide on ilmaisua, jota ei tulisi liikaa kahlita. Näyttelytilaa voidaan
toki tarjota myös ulkopuolisille taitelijoille esimerkiksi ilmoittamalla siitä Suomen Kuvataidejärjestöjen lehdessä.
Näin on jo tehtykin.

Kaupungin galleriatoiminta
Näyttelykierto galleriassa nopeutuu, jos pyritään 10-14 päivän pituisiin näyttelyihin. Kuvataiteesta kiinnostuneet tulevat
kyllä katsomaan näyttelyt pian avajaisten jälkeen. Nopea kierto lisää tarjontaa ja lisääntynyt tarjonta lisää kävijöitä.
Galleriavarauksia voisi tehdä puolenvuoden jaksoina. Keväällä varattaisiin näyttelyajat toukokuun alusta lokakuun
loppuun ja syksyllä vastaavasti talvikaudelle. Kulttuurisihteeri koordinoisi sitä, millä viikoilla kukin hakija esiintyy ja
sovittelisi päällekkäiset toiveet.
Käytössä olevien näyttelytilojen luonnetta voisi eriyttää siten, että galleriassa olisivat aikalaisten taidenäyttelyt
(contemporary art), joissa aiheet ja tekniikat olisivat vapaat.
Museotiloissa esiintyisivät arvokkaat säätiöt ja niissä järjestettäisiin edesmenneiden taiteilijoiden retrospektiiviset
näyttelyt, jotka voisivat kestää kuukaudenkin. Kansallisesti merkittävän taiteilijan tai taiteilijaryhmän kyseessä ollessa
näyttelyn kesto voisi olla jopa useampia kuukausia. Museo ja kulttuurisihteeri voisivat työstää näyttelyitä kaupungin
laskuun. Kirjastossa esiteltäisiin kevyempää ja pienimuotoisempaa taidetta. Kirjasto olisi myös kaupungintalon varagalleria silloin, jos näytteille asettajia alkaa olla liikaa.
Kulttuurisihteeri tuntisi muut taiteen käyttöön soveltuvat tilat (esimerkiksi Soboleffin galleria, Alan’s Cafe, Brankis, Frälsis)
ja voisi koordinoida tarvittaessa myös yhteisnäyttelyitä.
Kaupunki voisi kutsua Hankoon maan huipputaiteilijoita – Aloitetaan Hangon kuvataiteen viikot.
Näin Hangosta tulee korkeakulttuurin keskus kuvataiteiden alalla.
Hangon Kuvataitelijat – Hangö Bildkonstnärer ry:
Lauri Saarinen
puheenjohtaja

Utlåtande som styrelsen för Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry
skickat till Hangö stads kulturnämnd
Föreningen har gett ett utlåtande till Hangö stads kulturnämnd angående Stadshusgalleriets
användning och utveckling. Här en förkortad redogörelse av skrivelsen. Hela skrivelsen finns på
finska och är du mera intresserad av texten tag kontakt med mig Kerstin Berglund
per tel 040-5816472
•Bokning
Föreningen föreslår att all reservation av galleriet, museét, biblioteket, stadhusaulan, festsalen och
Westergård skulle ske via en person. Personen behöver ej vara från kulturbyrån.
•Betalning
Hangö bildkonstnärer anser att dagshyran för galleriet är passligt. Om provision för sålda tavlor
planeras att uppbäras borde galleriet ha en övervakare på plats hela tiden som kunde sköta
försäljningen. Kostnader för hyrning av stadens kulturutrymmen varierar. Det är bra att bibliotekets
galleri är gratis för att möjliggöra utställningar som presenterar föreningar.
•Anonsering
Minst en annons i en lokaltidning bör avtalas vid överenskommelsen mellan utställaren och
galleriet. Efterlyses också en händelselista med en vidare spridning, också i lokaltidningar
Via E-mail skickade inbjudningar till vernissage är ekonomiska och når stora skaror.
•Vem får ställa ut i galleriet ?
Till den aktuella frågan svarar föreningen att inget urval bör göras.Utbudet skall vara mångsidigt
och rikta sig till olika grupper, också barn och ungdomar
•Stadens galleriverksamhet
Utställningarna borde byta med 10-14 dagars mellanrum. Snabb cirkulering ökar utbudet och
besökarmängden. Gallerireservationer kunde göras med halvt års intervaller. På våren skulle man
reservera tider från maj till slutet på oktober och på hösten motsvarande för vintersäsongen.
Kultursekreteraren skulle koordinera de olika utställningarna.
Utställningsutrymmen kunde särskiljas så att i galleriet skulle vara för samtida konstutställningar
där motiv och teknik vore fria.
Museét skulle vara för värdiga stiftelser som ordnar framlidna konstnärers retrospektiva
utställningar.
På bibliotekets galleri skulle man framföra lättare och mindre konstutställningar. Galleriet i ”Bibban”
kunde också vara reservgalleri då utställare är för många.
Kultursekreteraren kunde ha kunskap om andra till utställning passande lokaler och kunde sålunda
koordinera samutställningar.
Hangö skulle kunna kalla toppkonstnärer till Hangö – vi kunde börja med Hangös Bildkonst
Veckor.
Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer ry
Lauri Saarinen / KBe

Ilmoituksia / Anmälningar

Jos haluat tiedottaa omasta näyttelystäsi yhdistyksen kotisivujen
ajankohtaispalstaan, ilmoita yhdistyssihteerille tai Veijo Niemelle.
Ilmoituksen olisi suotavaa olla sähköisessä muodossa. Jäsenlehteen on
myös mahdollisuus lisätä ilmoitus, jos ajankohta sopii.
Om du vill ha din personliga utställning omnämnd på föreningens
hemsida i aktuellt meddela föreningssekreteraren eller Veijo Niemi.
Annonsen bör helst vara elektronisk form.
I pappers-bulletinen kan man också få en annons om bara tidpunkten
passar.

Jos kotisivuosoitteesi tai blogisi
puuttuu yhdistyksen kotisivuilta,
ilmoita sihteerille
lis.carpelan@pp.inet.fi

Om adressen till din hemsida eller
blog saknas från föreningens hemsida
meddela sekreteraren
lis.carpelan@pp.inet.fi

Uudet jäsenet / Nya medlemmar

Helena Lähteenmäki
Tervetuloa Välkommen

Varaudu myös näihin!
Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer ry on
hyväksytty osallistumaan Konstrundan Västra Nyland
tapahtumaan.
Tapahtuma järjestetään 30.7 – 2.8 2010 Hangossa.
Tästä tiedotetaan lähemmin heinäkuun jäsenlehdessä.

Järjestämme näyttelyn
Tammisaaren kirjaston galleriassa 1.7.2010 – 29.7.2010
Avajaiset 2.7.2010
Kesänäyttelyssä olevien teosten kesken jyrytetään
teokset, jotka laitetaan esille Tammisaaressa.

Kerhoilta yhdistyksen tiloissa Pitkäkatu 6 joka
kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Ohjelmassa esitelmiä, piirustusharjoituksia ja rupattelua.
Ensimmäinen kerhoilta 4.5.2010 klo 18.00. Tervetuloa

Förbered dig också på detta!
Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer ry har blivit
godkännda att delta i Konstrundan händelsen i
Västra Nyland som arrangeras 30.7 -1.8 2010 i Hangö.
Mera information om detta i medlemsbulletinen i juli
månad.

Föreningen arrangerar en utställning i Ekenäs´
biblioteksgalleri 1.7.2010 – 29.7.2010
Vernissage 2.7.2010
Bland sommarutställningens konstverken väljs de verk till
utställningen som ställs ut i Ekenäs

En klubbkväll arrangeras under månadens första tisdag i
föreningslokalen Långgatan 6. På programmet finns
föredrag, teckningsövningar och diskussioner. Första
klubbkvällen är 4.5.2010 kl 18.00. Välkommen !

Ilmoituksia / Anmälningar

Veistospiha
11.7. – 15.8.2010
Tiirantie 27
10960 Hanko
Näyttely avoinna joka päivä klo 12 – 18

Näyttelyssä on esillä seuraavien taiteilijoiden veistoksia
Eila Minkkinen, kuvanveistäjä – hopeaseppä, Rauma
-

Töitä kokoelmissa mm. Pariisin Dekoratiivisentaiteen museo, Louvre

Veikko Myller, kuvanveistäjä, Helsinki
-

Risto Rydin muistomerkki ”Vastuun vuodet” 1994, Hesperianpuisto Helsinki

Timo O.Nenonen, kuvanveistäjä, Turku
Ann Sundholm, kuvanveistäjä, Turku (syntynyt Hangossa)
Heikki Kukkonen, taidegraafikko, kuvataiteilija, Hanko

