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Puheenjohtajan palsta
Muutama kuukausi on kulunut siitä kun innokkaana otin puheenjohtajan tehtävät vastaan.
Haasteita on riittänyt, mutta onneksi koko hallitus on ollut täydellä mukana ja toiminut
hyvin. Tiedottamisessa minulla on vielä vähän opittavaa. Näyttää joskus päivämäärät
lipsahtelevan aiheuttaen kiusaa. Pahoittelen sitä että joku myöhästyi näyttelyn
sisäänjätössä. Koitamme parantaa.
Muuten olen iloinen runsaasta osanotosta ja hyvästä tasosta näyttelyssämme. Sekä Club
con Color että ”Heikin koulu” vaikuttavat tasoon ja näyttelykokemus karttuu kaikilla.
Myös Martin ja Vivi-Mari onnistuivat omassa osuudessaan.
Lehdet huomioivat myönteisessä sävyssä kesänäyttelymme. Martinin musiikkiosuus
walessilaisen kansanmusiikin muodossa oli piste i:n päällä avajaisissa. Muuten kannattaa
tutkailla wikipediasta ja internetistä mitä visionary art pitää sisällään. Näin oppii paljon
eräistä nykytaiteen genreistä, joita harvemmin Hangossa tapaa.
Onnistuneesta taidenäyttelystä kuuluu kiitos kaikille osallistuneille.
Yhdistyksellämme on pitkä historia ja sen identiteetti on vakiintunut. Olemme sekä
ammattitaiteilijoiden että taiteen harrastajien forum Hangossa. Aikaisemmat yhdistyksen
vetäjät ovat olleet kaukokatseisia ja ovat hankkineet Hangon kuvataiteilijoille suoria
yhteyksiä keskusjärjestöihin. Kuulumme sekä Suomen kuvataidejärjestöjen liittoon (SKjL)
että Uudenmaan kuvataidejärjestöön (UKJ).
Molemmat järjestöt ovat kaksikielisiä, vaikka kokouskieli on suomi.
SKjL:ään kuluvat rekisteröidyt seurat, joissa on taiteen ammattilaisia jäseninään.
SKjL:llä on laajat yhteydet kaikkiin tärkeisiin toimijoihin kuvataidekentässä, ammatti järjestöihin, läänien ja koko maan taidetoimikuntiin. Kosketus maan taidehallinnon
ylätasoille tulee erilaisten lausuntojen ja vetoomuksien kautta. Arkisemmin SKjL:n toiminta
liittyy meihin moninaisessa näyttelytoiminnassa.
Seuraavan vuosinäyttelyn jurytykseen on valokuvat teoksista toimitettava 20.8. mennessä
Näistä tarkemmin tiedotussivuillamme. Monet SKjL:n näyttelyt ovat kutsunäyttelyitä.
Olisikin hyvä saada tietoja hankolaisten taiteilijoiden mahdollisesta osallistumisesta niihin
aivan oman historiikkimme kannalta.
UKj on pienempi järjestö, joka toimii etelä-Suomen läänin alueella paljolti samalla tavalla
kuin SKjL. Se järjestää koulutusta, ajankohtaisista aiheista seminaareja ja tukee jäsen
seurojensa näyttelytoimintaa. Jäsenyhdistyksiä ovat kaikki halukkaat alueella toimivat.
Meidän viimevuotinen ”Viiden Visiitti” -näyttelymme oli heidän organisoimansa. Meitä
tuossa näyttelyorganisaatiossa edusti Heikki Kukkonen. Uskon että olimme kaikki
tyytyväisiä tulokseen. Tuo jurytetty näyttely toi myös osallistujille sellaisia pisteitä, joita
tarvitaan haettaessa jäsennyyttä ammattilaisten yhdistyksiin. Tämän vuoden näyttelyyn
osallistuvat nyt muut viisi seuraa ja ensi vuonna on taas kaikille yhdistyksemme jäsenille
avoin Uudet Maan Kuvat-näyttely. Laatuvaatimukset tulevat olemaan ammattilaisten
tasolla. Tsemppiä.
Tällä hallituksella on vielä lähes kymmenen kuukautta aikaa kehittää toimintoja eteenpäin.
Miltä kuulostaisi kuva-galleria internetissä parhaista kuvistamme? Entäs valokuvaukseen
keskittyvä alaosasto? Se voisi houkutella jäseniksi nuoria hankolaisia. Hyväksytyssä
vuosiohjelmassa on seuraavaksi Tammisaaren näyttely, Konstrundan ja Rompetori.
Vuosinäyttelyäkin pitäisi pohtia.
Englannin kielessä on hauska sanonta ”lend me your hand”, kun pyydetään apuun
tekemään yhdessä jotain.
Lend me your hand.
Lauri Saarinen

Ordförandespalten
Någon månad har nu gått sen jag ivrigt tog emot ordförandeskapet. Det har räckt med
utmaningar men lyckligtvis har hela styrelsen stött mig och funktionerat bra. Jag måste
lära mig att bli bätter med information. Ibland tycks mina datumar bli fel och vålla förtret.
Jag ber om ursäkt för den person som missade utställningens inlämningsdatum.
Vi försöker bättra oss.
Annars är jag glad över det talrika deltagandet och den goda standarden på utställningen.
Både Club con Color och “Heikkis skola” påverkar nivån och erfarenhet av utställningar
ökar hos alla. Okså Martin och Vivi-Mari lyckades med sin andel.
Tidningspressen noterade vår sommarutställning i positiva ordalag.
Martins musikframförande av walesiska folkmusik under vernissagen var pricken på i:et.
Det lönar sig att studera på Wikipedia och internet vad vision art innehåller. På det sättet
kan man lära sig om ett av nutidskonstens områden, vilket man sällan påträffar i Hangö.
För en lyckad utställning bör alla deltagare tackas.
Vår förening har en lång historia och dess identitet är etablerad. Vi är både
yrkeskonstnärers och konstutövarnas forum i Hangö. De tidigare dragare för föreningen
var förutseende och skaffade Hangö bildkonstnärer direkta förbindelser till
centralförbunden. Vi hör till både Finlands bildkonstorganisationernas förbund (SKjL)
och Nylands bildkonstförening (UKJ).
Båda organisationerna är tvåspråkiga fastän mötesspråket är finska.
Till SKjL hör registrerade föreningar som har yrkeskonstnärer som medlemmar. SKjL har
kontakter till alla viktiga funktionärer inom konstfältet, fackförbund, länens och hela landets
konstkommittér. Kontakt med landets högre konstadministration sker via olika utlåtande
och upprop. Vardagligt berörs vi av SKjL verksamhet via mångfaldig utställningsverksamhet.Till jurytillfället för nästa årsutställning bör verken vara tillhanda den 20.8.
Om detta mera på vår informationsida. Många av SKjL utställningar är inbjudningsutställningar. Det skulle vara bra att få information om hangökonstnärernas deltagande,
framför allt för vår föreningshistorik.
UKj är en mindre organisation, som verkar i områdena i syd-Finlands län mycket på
samma sätt som SKjL. Den ordnar skolning, seminarier om aktuella ämnen och
understöder medlemsföreningars utställningsverksamhet. Medlemsförening är alla som är
villiga och som verkar inom området. Vår fjolårs utställning “Viiden Visiitti” var organiserad
av UKj. I den utställningsorganisationen representerade Heikki Kukkonen oss.
Jag tror vi alla var nöjda med resultatet. Denna juryade ytställning gav deltagarna
sådanna poäng som behövs vid ansökande om medlemsskap i en yrkeskonstförening.
I årets utställning deltar nu fem andra föreningar och nästa år har alla medlemmar I vår
förening möjlighet att delta i Uudet Maan Kuvat- utställning. Kvalitativfodringarna kommer
att vara på yrkeskonstnärsnivå. Kämpa på !
Denna styrelse har ännu tio månader att utveckla verksamheten framåt. Vad sägs om
bildgalleri av våra bästa konstverk på internet. Eller en underavdelning som konsentrerar
sig på fotografering? Det skulle kunna locka medlemmar till föreningen bland unga
hangöbor. Den godkända årsverksamheten innehåller nu som följande utställningen
i Ekenäs, Konstrundan och Rompetorget. Årsutställningen borde vi fundera på
I engelskan finns ett fint yttryck “ lend me your hand”, då man ber om hjälp att göra något
tillsammans.
Lend me your hand
Lauri Saarinen

Tapahtumia / Händelser

Tiedoksi kaikille:- kesä 2010
TAMMISAAREN NÄYTTELY
Kesänäyttelyn yhteydessä kootut taulut säilytetään toimistossa
ja kuljetetaan yhteiskuljetuksena Tammisaaren kirjaston
galleriaan 1 heinäkuuta, jossa ne ripustetaan Veijo Niemen
johdolla. Kuluja kymmenen euron verran per osallistuja.
Taiteellista avustajaakin käytettäneen.
Avajaiset pidetään 5.7.2010 klo 17.00 Tervetuloa.
Näyttely on avoinna 6.7 - 29.7. 2010
Jos joku haluaa vaihtaa työnsä pienempään, se sallitaan.
Koska galleria on siellä pienempi, joudumme sijoittelemaan
töitä toinen toisensa yläpuolelle. Merkitsemme ne niin että
kaikkien tekijöiden nimet näkyvät. Yhteyshenkilönä toimii
Johanna Cedercreutz, puh. 0400-825 439.

Information till alla: sommar 2010
EKENÄS UTSTÄLLNINGEN
Bland tavlor från sommarutställningen insamlades verk som
sparas i föreningens utrymmen och transporteras tillsammans
till Ekenäs biblioteks galleri 1 juli där de hängs upp under
Veijo Niemis ledning. Kostnad tio euro per deltagare.
Konstnärlig hjälpare torde användas.
Vernissage arrangeras 5.7.2010 kl 17.00. Välkommen.
Utställningen öppen 6.7 – 29.7. 2010
Det är möjligt om någon vill byta sitt verk till mindre.
Galleriet är mindre varför vi är tvungna att hänga tavlor ovanpå
varandra. Vi märker tavlorna så att allas namn är synligt. Som
kontaktperson fungerar Johanna Cedercreutz,
tel 0400-825 439.

Tapahtumia / Händelser
KURESSAREN NÄYTTELY – MERI JA AURINKO
Mukaan otettavat työt valitsee 14.7. Tammisaaren taideseuran
puheenjohtaja, pitkänlinjan taiteen ammattilainen, Maria Laukka. Hän
käy läpi ehdokkaiden työt sekä Tammisaaren kirjastossa ja Hangon
kaupungin galleriassa (jossa on muuten viimeistä päivää La Anjon
meriaiheinen näyttely). Tarjottavat työt on tuotava 14.7.2010 Hangon
kaupungin galleriaan ennen klo 12.00.
Kuluja varmaan yhteiskuljetuksesta ja vakuutuksesta tulee 20 euroa per
onnekas osallistuja.
Työt noudetaan Kuressaaresta syyskuun lopussa seuran toimesta.
Näyttely on yhteisnäyttely tammisaarelaisten kanssa, joiden
ystävyyspaikkakunta Saarenmaa on.
Pääsemme heidän vanavedessään ulkomaille.
Yhteyshenkilö Lauri Saarinen, puh. 0400-906009.

KURESAARI UTSTÄLLNINGEN- HAVET OCH SOLEN
De tavlor som tas med väljs av Ekenäs konstförenings ordförande,
mångårig konstyrkesmänniska Maria Laukka.
Hon går igenom aspiranter både i Ekenäs bibliotek och Hangö
stadshusgalleriet ( där är sista dagen La Anjon havsutställning).
Tavlor som bjuds ut skall vara i Hangöstads galleriet 14.7.2010 före
kl 12.00.
Kostnader, transport och försäkring blir det ca 20 €, för den person
som blir deltagare. Verken hämtas av föreningen från Kuresaari i slutet
av september. Utställningen är en samutställning med ekenäsborna
vars vänort Saarenmaa är.
Vi har möjlighet att komma utomlands i deras kölvatten.
Kontaktperson Lauri Saarinen tel 0400-906009.

Tapahtumia / Händelser

KONSTRUNDAN 30.7 - 1.8.2010
Konstrundaniin tarvitsemme osallistujia. Otamme maalausvälineet
puistoon ja maalailemme ja annamme vieraiden kokeilla taitojaan.
Erityisesti vesiväri- ja akryylimaalareita kaivataan mukaan.
Työtä on kaikille kolmenpäivän aikana lyhyinä jaksoina. Jos on
tarpeeksi yrittäjiä niin voisimme harrastaa siluettien leikkaustakin.
Rekvisiittana voisi olla huvilateltta, jos joku teistä sen lainaisi.
Yhteyshenkilö Hanna Manner, 045-6314463.

***********
KONSTRUNDAN 30.7. – 1.8.2010
Till Konstrundan behövs deltagare. Vi tar med målningsmaterial till
parken och målar, samt låter gästerna prova på sina talanger.
Framför allt önskas vattenfärgs- och akrylmålare.
Uppgifter finns för alla, korta arbetspass under de tre dagarna.
Om det finns tillräckligt med deltagare kunde vi också ordna med
silhuett-klippning.
Som rekvisita kunde vi ha ett villatält om någon skulle låna ut det.
Kontaktperson är Hanna Manner tel 045-6314463.

HUOm! / OBS!

ROMPETORI
Kohta perinteeksi muuttuva Kirppari Riitan
pihalla 14.8.2010 Suokadulla.
Vuokrataan pöytiä vitosella. Myyntitulot saa
pitää itse tai lahjoittaa pohjattomaan
kirstuumme.
Yhteyshenkilö Hanna Manner
Puh. 045-6314463.

ROMPETORGET
Snart en tradition loppmarknaden på Ritas
gård Kärrgatan den 14.8.2010
Vi uthyr bord för en femma 5€.
Försäljnings inkomsten kan man hålla själv
eller donera till vår bottenlösa kista.
Kontaktperson Hanna Manner
Tel. 045-6314463.

Hankolainen taiteilija Kalevi Korsu
Taideasemalla (Rautatieasema) 15.8.2010
asti. Näyttely avoinna to-pe klo 16-18,
poikkeuksia lukuunottamatta myös
viikonloppuisin ja satunnaisesti muulloinkin.
Hangon Kuvataiteilijat ry tukee näyttelyä.

Club con Color´s sommarutställning

Vår stad, Hangö
16.7 – 13.8.2010
Alan´s Café, vid Rådhustorget

Välkommen!
Också under Konstrundan

Club con Color´in kesänäyttely

Meidän kaupunki, Hanko
16.7 – 13.8.2010
Alan´s Cafe, Raatihuoneentorin varrella
Tervetuloa!
Myös Konstrundanin ajan

Näyttelyitä

Utställningar

Hankolainen taiteilija Kalevi Korsu Taideasemalla (Rautatieasema) 15.8.2010
asti. Näyttely avoinna to-pe klo 16-18, poikkeuksia lukuunottamatta myös
viikonloppuisin ja satunnaisesti muulloinkin.
Hangon Kuvataiteilijat ry tukee näyttelyä.
Mariefors Blues
28.5.- 5.9.2010
Ann Pelanteen valokuvia kellokosken ruukista
Suomen valokuvataiteen museossa Helsingissä
CD-Photo- Exhibition
Restaurant Hangon casino, Hanko 6.6. - 30.6.2010
Photographs from Finland, by Ambassadors from eight countries
Talvihanko Vinterhangö
Hangon kirjasto Hangö bibliotek
Vuorikatu 3-5 Berggatan
10.6.- 3.7. 2010
Johann Cedercreutz / Lis Carpelan
Kuumart, Kerava, 16.6.-31.8.2010
La Anjo
Meren äärellä – Vid havet
3.7.- 14-7-2010
Hangon kaupungin galleria

Hangon kuvataiteilijat mukana
Tammisaari kirjasto 5.7 - 29.7.2010
Back Yard
Veistospiha
11.7. – 15.8.2010
Tiirantie 27
10960 Hanko
Näyttely avoinna joka päivä klo 12.00 – 18.00
Club con Color´s sommarutställning
Vår stad Hangö
16.7 – 13.8.2010
Club con Color´in kesänäyttely
Meidän kaupunki, Hanko
Taidenäyttely Fokus galleria
Tobbe Sjöblom
2.8. – 9.8 2010
Karjaa Raasepori
Kuressaari 7.8. – 30.9.2010
SKjL-vuosinäyttely, haku 20.8.2010
Yhdistyksen vuosinäyttely 23.10 – 14.11.2010

HUOM / OBS

Knutte-kävely 6.7. klo 18 Täktomissa
Långörintie 61 D Hannu Malisen johdolla.
Kävelyretkellä tutustutaan Knut Sundbergin
veistoksiin metsissä ja pihoilla Kattrumpanin
läheisyydessä. Lähtö klo17.45 Pitkäkatu 6:n
edestä kimppakyydissä.

Knutte-promenad 6.7 kl 18 i Täcktom,
Långörsvägen 61 D under ledning av Hannu
Malinen. Under utfärden bekantar vi oss med
Knut Sundbergs skulpturer i skogen och på
gårdar i närhet av Kattrumpan. Start kl 17.45
framför Långgatan 6 med samtransport.

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

Yhdistys onnittelee Jukkaa !
Valmistuin Pekka Halosen akatemiasta Grafisen suunnittelu
linjalta toukokuussa. Tein lopputyönä koulussa oman 104sivuisen taidekirjan, joka sisältää taidettani 27 vuoden ajalta.
Kirjan kirjoittamiseen, kuvien ottamiseen ja taittamiseen meni
vuoden verran aikaa.
Sain tälla viikolla (v 23) tietää että saan kirjan
painatuskustannuksiin hakemani apurahan Hangon
Säästöpankki säätiöltä. Kirjan painatus menee varmaan
syksyyn
Jukka Eronen
Hangon Kuvataiteilija jäsen
Kotisivun ylläpitäjä
Föreningen gratulerar Jukka !
Jag blev utdimitterad från Pekka Halonens akademi, från
linjen för grafisk planering i maj månad. Som slutarbete i
skolan gjorde jag en 107- sidig konstbok som innehåller mina
konstverk från 27 års tid. Att skriva boken, att fotografera
bilderna och ombryta dem tog ca ett år i anspråk.
Jag fick i den här veckan information om att jag får det
understöd för tryckningskostnaderna som jag anhållit om från
Hangö Sparbanksstiftelse. Bokens tryckning flyttas möjligtvis
till hösten.
Jukka Eronen
Medlem I Hangö Bildkonstnärer
Sköter vår hemsidans

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
Marketta Saarinen
Reija Vanhanen
Tervetuloa Välkommen

