K U H A N K O S K E N K I L T A R Y.

Forssassa 15. tammikuuta 2022

KUHANKOSKEN KILLAN VUOSINÄYTTELY:
MAAILMA YMPÄRILLÄMME

Vinkkelissä, Wahreninkatu 4, FORSSA

2.2. – 26.2.2022

Kilta kutsuu näytteilleasettajia tuomaan taideteoksia näyttelyyn: piirustuksia, maalauksia, valokuvia, tekstiiliteoksia, veistoksia jne.
VUOSINÄYTTELY

O N V U O D E N P Ä Ä N Ä Y T T E L Y.

75 vuotta sitten Forssan täyttäessä 100 vuotta perustettiin Kuhankosken Kilta huolehtimaan seudun
yleisestä kulttuurielämästä. 1950-luvun alusta yhdistys on järjestänyt säännöllisesti kuvataidenäyttelyn.
Vähäväkiseen kotiseutuunsa nähden Kuhankosken Kilta jäsenineen on pitkään tunnettu ja vaikuttanut
suuremmissakin piireissä myös seudun ulkopuolella. Onpa jäseniäkin ollut laajalla alueella. Yhdistyksen
vuosinäyttelyä on pidetty ainakin Lounais-Hämeen kuvataide-elämän vuoden odotettuna kohokohtana.
Tämän maineen kiltalaiset, taiteilija-, harrastaja-, kannatus- ja kunniajäsenet hankkivat määrätietoisella
työllään. Yhteiskunta on tukenut yhdistystä arvokkain tavoin. Kilta huolehtii, että sen maine säilyy, ja se
tuottaa asiantuntijajärjestönä esimerkillistä toimintaa ja arvoa alueemme yhteiskunnalle.
Vinkkeli on ihan hyvä tila.
Kehräämön jäätyä tyhjilleen kaupunki vuokrasi sen ylimmän kerroksen lähes kokonaan Artexponimiselle gallerialle. Kuhalankosken vieressä oleva siipi tunnettiin vanhastaan vinkkelinä. Kun galleria
lopetti, perustettiin vinkkeliin kaupungin näyttelysali. Tila oli valoisa, yhtenäinen ja varusteltu helposti
muunneltavaksi. Nimikilpailussa Killan kannatusjäsen insinööri Jorma Harjunen ehdotti Vinkkeliä, jota
Kilta tuki. Tilassa on nykyään Hämeen Ammattikorkeakoulu. Viimeksi näyttelytila on muuttanut kaupunginkirjaston yläkertaan, ja säilyttänyt hyvän nimensä.
Kirjaston rakennustaide on pätevän kaupunginarkkitehti Yrjö Mykkäsen tuotantoa. Sittemmin tilan
muuttaminen näyttelykäyttöön olisi voinut olla tavoitteellisempaa. Toivon, että se vielä kehittyy valtakunnallisesti huomattavan näyttelytoiminnan lisäämiseksi alueella.
On sentään viisasta ripustaa näyttely vakituiseen, julkiseen näyttelytilaan, jota ei tarvitse sitä varten
erikseen rakentaa ja purkaa.
Ketkä voivat osallistua?
Hallitus tukee yhdistyksen luovia voimavaroja tarjoamalla mahdollisuutta osallistua Killan näyttelyihin myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Osallistumisehdot ovat edullisimmat nykyisille jäsenille.
Näytteilleasettaja voi tarjota näyttelyyn saman tekijän osallistumismaksulla viisi teosta. Kuluvan toimintavuoden jäsenmaksun maksaneelta jäseneltä osallistumismaksu on 20 €, muilta 20 + 25 = 45 €.
Näyttelyteokset valikoidaan.
Teosten monenlaisuus on kiinnostavaa. Eniten näyttelyn laatuun vaikuttaa esillepanon jäsentely.
Koneessakin osat ovat erilaisia, mutta ne toimivat yhteen, kun sijaitsevat oikeilla paikoilla. Paras on tietysti näyttely, jossa hyvän jäsentelyn lisäksi teoksetkin ovat vaikuttavia. Vuosinäyttelyssä jäseneltä valitaan ainakin paras teos. Teokset valitsee yhdistyksen jäsenistä koostuva lautakunta: Tiina Rantala, Taina
Riitto, Sari Saloranta ja Tuomas Vesala. Sama ryhmä myös asettelee näyttelyn.
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ILMOITTAUDU

N Ä I N:

Ilmoita teokset sunnuntaihin 30.1. kello 16 mennessä.
Ilmoita teokset verkkolomakkeella yksi kerrallaan niin pian kuin tiedät, mitä tuot. Tietojen lähettäminen verkkolomakkeella on koettu toimivaksi. Ennakkoilmoittautumisen tarkoitus on, että tiedetään
etukäteen, paljonko teoksia tulee, ja niistä saadaan ajoissa nimilaput ja luettelo. Sähköisen ilmoittautumisen ei pidä estää osallistumista. Jos joku tuo käsinkirjoitetun lomakkeen vasta teostenjättöön, paperitöille tulee kiire, mutta sen takia ei ketään reputeta.
1. Avaa ILMOITTAUTUMINEN tästä, sivulta kuhankoskenkilta.fi/tulevat tai facebookista.
2. Täytä yhden teoksen tiedot, ja paina "Lähetä".
3. Näyttöön tulee: "Muokkaa vastaustasi" ja "Lähetä toinen vastaus".
4. Jos jatkat heti, valitse "Lähetä toinen vastaus", jos jatkat toiste, tee samoin kuin kohdassa 1.
5. Täytä seuraava teos uuteen lomakkeeseen, lähetä jne.
6. Varmista aina, että kunkin teoksen tiedot on lähetetty, ennen kuin täytät seuraavia.
7. Samalta tekijältä teoksia saa olla enintään viisi. Lomakkeessa ei ole laskuria, Laske itse teokset.
8. Joka teoksen tiedoista tulee kuitti sähköpostiin.
9. Tarkista tiedot ja muuta niitä tarvittaessa heti tai sunnuntaihin 30.1. klo 16 mennessä.
10. Ilmoittautumiseen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä Tuomas Vesalaan, puh. 040 547 6674
tai tuomas.vesala@gmail.com.
Maksa osallistumismaksu ennakkoon tilille.
Saaja: Kuhankosken Kilta ry.
Tili: FI83 5025 0240 0911 32
Viesti: Näyttely 2/2022
Määrä: 20 € tai 20 + 25 = 45 €
Lue osallistumisen muut ehdot:
Ripustettavissa teoksissa pitää olla kunnollinen ripustusmenetelmä. Teoksissa pitää olla yksilöllinen
nimitunniste, joka on sama kuin ilmoittautumislomakkeessa.
Jos teos myydään, yhdistys perii myyntihinnasta 10 % myyntipalkkion.
Ota näyttelypaikalta näyttelyn juliste ja kiinnitä se julkiselle paikalle.
Tuo teokset Vinkkeliin sunnuntaina 30.1. kello 16 – 18.
Koska kirjasto ei ole auki, käy sisään Luontomuseon ovesta. Vinkkeli on II kerroksessa. Nouda teoksesi näyttelyn päättyessä 26.2. kello 14 – 16.
Muuta mainittavaa:
Jos ansioluettelosi tai esittelysi ei ole esittelykansiossa, tuo se. Jos tiedot ovat muuttuneet, tuo uusi.
Osallistuminen ei vaadi valvontavuorojen varaamista, koska tilassa on kameravalvonta. Yhdistyksen
hallitus kiittää kuitenkin niitä, jotka voivat viettää tilassa aikaa, tuoda sinne vieraita ja palvella yleisöä.
Tarvittaessa Killan jäsen voi pyytää Tuomaalta normaalista poikkeavan aukioloajan ryhmälle.
Vuosinäyttely on vuoden merkittävin näyttelytapahtuma. Toivomme runsasta osanottoa.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään Galleria Omenassa maaliskuun 9:nä kello 18.
Lämpimästi tervetuloa toivottaen:
näyttelynhoitaja Tuomas Vesala ja lautakunta sekä
Kuhankosken Killan hallitus
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