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Puheenjohtajan palsta
Olipa kesä! Heinäkuun helteessä unohtui kesäkuun vilu ja elokuun
sateissa heinäkuun hiki! Ja näin syyskuussa meitä taas hemmotellaan
lämmöllä.
Ihana syksy saa tulla! Mikä rikkaus meillä onkaan vaihtuvissa
vuodenajoissa!

Perinteinen kesänäyttelymme teema ”Hankolaiset arjen toimissa” oli
valitettavasti hämmentänyt joitakin jäsenistämme ja karsi osallistujia
ehkä tästä syystä, mutta Heikki Kukkonen tiimeineen sai kuitenkin
ripustettua erittäin edustavan kokonaisuuden joka keräsi jälleen
runsaasti katsojia ja kehuja.
Nauti Bistron näyttelytilan käyttö pääsi hyvin käyntiin. Toistaiseksi sen
ovat hyödyntäneet Juha Soisalo, Tapio Kekkonen, Johanna
Cedercreutz ja Inkeri Blomstedt.
Seuraavaksi Elävä Hanko yhdistys ripustaa bistron seinille ennalta
nähtäväksi kuvataiteilijoiden lahjoittamat teokset taidehuutokauppaan
Casinolla 28.09.
Graffiti-seinä projekti jouduttiin siirtämään tuonnemmaksi sateiden takia,
mutta se pyritään toteuttamaan vielä tämän vuoden puolella, lokamarraskuussa.
Valitettavan vähän muuten vastattiin ”huutooni” kun etsin työryhmää
tälle projektille: tasan yksi! Noh, vielä ehtii jos aihe kiinnostaa.

Hangon Kuvataiteilijat järjestää Seija Sainion maalauskurssin 24.-26.10
ja tästä enemmän toisaalla jäsenlehdessä.
Muistattehan vuosinäyttelymme 18.11.-07.12 Kaupungintalon
galleriassa!
Erinomaisen hyvää syksyä!
Mimmi

Ordförandespalten
Vilken sommar. Hettan i juli fick oss att glömma den kalla juni och
regnet i augusti julihettan. Och så i september blir vi bortskämda med
värme.
Den ljuvliga hösten får komma. Vilken rikedom vi har i de växlande
årstiderna.
Vår traditionella sommarutställning Hangöbor i dagliga
sysselsättningar hade tyvärr förbryllat en del av våra medlemmar och
gallrade kanske en del deltagare av den orsaken men Heikki
Kukkonen med sitt teem fick till stånd en repretentativ helhet som igen
samlade mycket besökare och beröm.

Utställnings utrymmet i Nauti Bistro fick en bra start. Tillsvidare har
utrummet använts av Juha Soisalo, Tapio Kekkonen, Johanna
Cedercreuts och Inkeri Blomstedt.
Härnest hänger Elävä Hanko föreningen upp på bistros väggarna som
förhandsutställning de av Hangö konstnärer donerade verken för
konstauktionen på Casino 28.9
Graffitti vägg projektet måste vi skjuta fram på grund av regn men vi
försöker genomföra projektet ännu i år någon gång i oktobernovember.
Tyvärr svarades det litet på mitt rop för att få en arbetsgrupp till detta
projekt, exakt en person. Nåja ännu hinner man om saken intresserar.
Hangö Bildkonstnärer arrangerar en målarkurs den 24 - 26.10 vars
dragare är Seija Sainio. Mera info på annan plats i medlemstidningen.
Ni kommer väl ihåg vår årsutställning den 18.11 - 7.12.2014
i Stadshus Galleriet.
En riktigt skön höst !
Mimmi
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Vuosinäyttely / Årsutställning
Hangon kaupungintalon Galleria 18.11-7.12.2014 Hangö stadshusgalleriet
Nimi/namn
Osoite/adress
Taiteilijan tilille tulevat maksut / Betalning till konstnären konto
Puh./tel.
Töiden jättö / Inlämning av arbeten 17.11 klo/kl 10.00 – 12.00

Teoksen nimi / Verkets namn
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Hinta/ Pris
Omist. / Ägare

1.
2.
3.
4.
5.
Hangon Kuvataiteilijoiden Tili no: FI62 4055 8440 0824 43 / HELSFIHH Hangö Bildkonstnärers bank-kontonr:


Kiinnitä täytetty lappu taulun taakse - Fäst en ifylld lapp bak på tavlan
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.vuos i/ 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 nim / 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.
Toimintasuunnitelma 2014-15
Tammi – Helmi - Maalis – Huhti
Vuosikokous
Hallituksen järjestäytyminen
Kotisivujen päivitys
Hallituksen kokoukset
Toiminta-avustuksien anominen
Jäsenlehti
Kuukausitapaamiset Alans´café kahvilassa.
Kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 14.00
Touko - Kesä – Heinä – Elo
Kesänäyttely Hangonkaupungin Galleriassa 16.6 - 6.7. 2014
Hangonpäivät – Siluettipaja
Jäsenlehti / kotisivut
Tapaamiset kahvilassa
Syys – Loka – Marras - Joulu
Vuosinäyttely Hangonkaupungin Galleriassa
Jäsenlehti / kotisivut
Tapaamiset, pikkujoulu
Alkuvuosi 2015
Hallituksen kokoukset
Jäsenlehti / kotisivut
Vuosikokouksen valmistelu ja vuosikokous

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry.
Verksamhetsplan 2014 -2015
Januari –Februari –Mars –April
Årsmöte
Styrelsens konstituerande
Uppdatering av hemsidorna
Styrelsemöten
Ansökande av verksamhetsunderstöd
Medlemstidning
Månatliga möten på Alans´café. Första måndagen i månaden kl 14.00
Maj –Juni –Juli –Augusti
Sommar utställning 16.6.- 6.7.2014
Hangö Dagarna – Siluettverkstad
Medlemstidning / hemsidorna
Träffarna på café
September –Oktober –November –December
Årsutställning i Hangö stads Galleri
Medlemstidning / hemsidorna
Träffar, julfest
Början av år 2015
Styrelsemöten
Medlemstidning / hemsidorna
Förberedande av årsmötet och årsmötet.

Kurssi
Hangon Kuvataiteilijat - Hangö Bildkonstnärer ry järjestää taiteilija Seija Sainion
maalauskurssin Hangossa
aika: 24.-26.10.2014
paikka: Satamaruokala
Tavoitteena on kurssi, jossa etsitään ja kokeillaan seka- ja yhdistelmätekniikoin keinoja
henkilökohtaisen maalaustyylin ja ilmaisutavan syventämiseksi. Ohjausta yksilölliseen
työskentelyyn kokeellisesti, intuition ja omakohtaisen tekemisen vuoropuheluna.
Materiaaleina mm. gesso, akvarelli, akryyli, tussi, kynät, liidut, hiili ja liitettävät materiaalit.
Lopputulosten avaamista ja yhteistä keskustelua. Kurssi soveltuu avoimesti uteliaille
kokeilunhaluisille kuvataideharrastajille.
Seija tuo mukanaan lohjalaisesta taiteilijatarvikeliikkeestä perustarvikkeita, jotka myy
samaan hintaan ja tilittää kurssin päätyttyä liikkeelle. Seija myös toimitta tarkemmat tiedot
nk. leirikirjeessä kurssilaisille ennen kurssin alkua esim. perusmateriaaleista, kuten
gessosta, akryyli mediumeista ja binderistä, sekä listan mielellään mukaanotettavista
välineistä.
Kurssille mahtuu yhteensä 12 osallistujaa. Ilmottautumisia ottaa vastaan Ansa Elsilä,
ansa.elsila@gmail.com tai 050-3571733 ja ilmottautumisaika 5.10.mennessä.
Kurssi täytetään ilmottautumisjärjestyksessä.
Kurssi maksaa 450 eur + matkakulut (Lohja-Hanko-Lohja), josta yhdistys maksaa puolet ja
loppu jataan osallistujien kesken.

Olipa todella kaunis loppukesän päivä, kun meitä kokoontui 7 hengen ryhmä 5.8. Casinon
kulmalle.
Kalle-Julle Mattashan oli taas lupautunut käyttämään päivän Hangon Kuvataiteilijoiden
hyväksi. Niinpä innostuneina etsimme kukin sopivaa paikkaa jostain kallion kolosta ja
rohkeimmat kallion päältä saadaksemme sopivan näkymän tai jonkin yksityiskohdan
maalattavaksi
Päivästä tulikin erittäin antoisa Kalle -Jullen ammattimaisessa ohjauksessa.
Lopuksi tietysti katsottiin mitä oli saatu aikaiseksi ja totta puhuen aika hyvin onnistuttiinkin,
ainakin Kalle-Julle oli sitä mieltä ja mitäs me sitä epäilemään.Täytyy sanoa, että luonnossa
maalaaminen on kesää parhaimillaan. Siitä todella nauttii ja kulunut kesä oli mitä mahtavin
ainakin mitä tulee aurinkoisten ja lämpimien päivien määrään.
Suurkiitokset Kalle-Jullelle!

5.8.2014 Casinon kallioilla Kalle-Julle Mattaksen
maalauskurssille osallistuneet

5.8.2014 på Casino bergen Kalle-Julle Mattas
målningskurs deltagare

Det var faktiskt en underbar sensommardag då vi en grupp på sju personer träffades vid
Casinos hörn den 5.8..
Kalle-Julle Mattas hade igen ställt sig till förfogande för Hangö Bildkonstnärer för en dag
Sålunda sökte vi ivrigt en egen plats, en del i en skreva andra modiga uppe på berget för
att hitta en inspirerande vy eller detalj att måla.
Dagen blev mycket givande under Kalle-Julles yrkesmässiga ledning
Till slut besåg vi vad vi åstadkommit och för att tala sanning lyckades vi riktigt bra i alla fall
vad Kalle-Julle sade och vad är vi att tvivla på hans ord.. Måste säga att måla ute i
naturen är det bästa med sommaren. Man faktiskt njuter av det och den gångna
sommaren har varit super vad som gäller soliga och varma dagar.
Ett stort tack till Kalle-Julle

Näyttelyjä

Utställningar

31.10.-16.11.Krisse & Jukka Sulonen
Hangon kaupungintalon Galleria / Hangö Stadhusgalleriet

Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry
Vuosinäyttely 18.11 – 7.12.2014
Hangon kaupungintalon Galleria / Hangö Stadhusgalleriet

Skjl sivuilta löytyy kutsu ja hakemustiedot
Vuosinäyttely SKjL 2014 Imatran taidemuseossa 20.12. 2014 – 31.1.2014
http://www.skjl.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Kutsu-Ohjeet-SKjL-2014.pdf
http://www.skjl.fi/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/Hakemuslomake-SKjL-2014.pdf

