Sateenkaaripaletti-taidekirja
Kesäkurssin aikana kerättiin materiaalia Sateenkaaripaletti-taidekirjaan, jossa
moniväriset kuvat elävät yhdessä runojen kera.
Sateenkaaripaletin hinta on 15 €/kpl.
Yhdistyksen tukemiseksi tarkoitetut lahjoitukset voi osoittaa, Heinolan
Kuvataiteilijat ry:n tilille Nordea 201318-7774

Heinolan Kuvataiteilijat ry
Maaherrankatu 1 b
18100 Heinola
www.heinolan-taide.net

Vieraile kotisivuilla www.heinolan-taide.net
Käy tutustumassa yhdistyksen kotisivuilla Heinolan Taide –vuosinäyttelyihin,
virtuaaligalleriaan sekä yhdistyksen toimintaan. Jäsenhakemuksen lisäksi
kotisivuilla on yhdistyksen säännöt, jäsenkirjeet ja tietoa koulutuksesta.

Sateenkaaripaletti

Vuoden 2010 hallitus
Puheenjohtaja: Orvokki Rosberg, puh. 040-8653193
Varapuheenjohtaja Orvo Rantala
Sihteeri: Raija Vikman, puh. 040-5735877
Rahastonhoitaja: Tytti Haapasaari
Kotisivut: Maarit Jaatinen
Jäsenet:
Tiina Enqvist, Riitta Johansson ja Marja-Leena Karinen
Varajäsenet:
Leena Immonen ja Marjatta Peltonen
Yhdistyksen toimitila
Yhdistyksen toimitila sijaitsee Heinolan keskustassa osoitteessa Maaherrankatu
1 B, 18100 Heinola. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää yhdistyksen tiloja
työtilana esim. grafiikan valmistamiseen.

Heinolan Kuvataiteilijoiden taidekirja Sateenkaaripaletti on myynnissä 29.9.2010
alkaen. Kirjan hinta on á 15 €. Moniväristä taidekirjaa, jossa upeita kuvia runot
avaavat, voi tilata postiennakolla netin kautta www.heinolan-taide.net tai
Marja-Leena Kariselta, puh. 0400 760554.

Heinolan Kuvataiteilijat on asiaa harrastavien, taidetta taitavien,
luomishaluisten ja luomiskykyisten ihmisten yhteisö, totesi
kaupunginjohtaja Hannu Komonen yhdistyksen 30-vuotisjuhlajulkaisussa.

Perustamiskehotus
Heinolan Kuvataiteilijat –jaos perustettiin Taiteen Ystävät ry:n alaiseksi osastoksi
helmikuun 19. päivänä 1975 Heinolan Yhteislyseon kuvaamataidon luokassa.
Opettaja Martti Silvennoisen kehotuksesta johtokunta pyysi paikalla olevia
kuvataiteilijoiden edustajia perustamaan kuvataidejaoksen. Yhdistys rekisteröitiin
itsenäiseksi helmikuussa 1984. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsenistönsä
taiteellista ilmaisua ja yleisön taiteen tuntemusta. Ensimmäisen toimintavuoden
päättyessä jäseniä oli 22.
Toimintavuonna 2009…
Vuonna 2009 Heinolan taide -näyttelyssä oli esillä noin 50 teosta monipuolisessa
ja antoisassa näyttelyssä 20 kuvataiteilijalta. Näyttelyssä kävi noin 1.500
näyttelyvierasta.
Lisäksi noin kymmenellä yhdistyksen jäsenillä on ollut omia näyttelyitä. Kesällä
2009 yhdistys järjesti ”Siipirikko” kurssin ja näyttelyn Heinolan lintutarhalla
sekä Tuttavan Tuvalla. Näyttelytöistä painettiin postikortteja, joita myytiin
Heinolan lintutarhan hyväksi.
Ammattilaisten ja harrastajien yhteistyötä…
Nykyään Heinolan Kuvataiteilijat ry on yli 35 vuotta toiminut, yli 60 kuvataiteen
ammattilaisen ja harrastajan yhdistys. Kuvataiteilijat ovat järjestäneet
perustamisestaan asti muun muassa runsaasti koulutusta, lukuisia
yksityisnäyttelyitä sekä ”Heinolan taide” vuosinäyttelyn.
Koulutus- ja tiedotustoiminta ovat tärkeä osa kuvataiteilijoiden toimintaa.

Heinolan Kuvataiteilijoiden toiminta on monipuolista, ympärivuotista
ammattilaisten ja harrastajien yhteistyötä.

Heinolan Taide 2010 Uuden sadon äärellä
Heinolan Taide 2010 on ”uuden sadon äärellä”- näyttely pidetään 7.10. – 7.11.
Heinolan Taidemuseossa. Näyttelyn julisteen ”Uuden sadon äärellä” on
suunnitellut Tarja ”Tytti” Kojo.
Näyttelytöiden juryttajana toimii lahtelainen taiteilija Satu Loukkola.

