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Seija Sainio-Hagerlund!
sainio.seija@dnainternet.net, p. 0400 572 179

!

jäsenkirje 1/2019!

Lohja 26.2.2019!

Mukavaa lopputalvea ja hyvää alkanutta vuotta 2019!!
Taidelainaamotoiminnasta sen verran, että Sammatin lainaamo lopetti toimintansa joulukuussa ja lainaamotila siivottiin, tyhjennettiin, seinien kolot kitattiin ja seinät maalattiin talkoovoimin tammikuussa. Kiitos talkooporukalle!!
Jäsenillä on ollut lokakuusta asti mahdollisuus osallistua Lohjan keskustassa, Laurinkatu
48:ssa toimivaan taiteilijavetoiseen taidelainaamoon, joka sijaitsee Vihreän olohuoneen
yhteydessä. Toiminta siellä on mennyt mukavasti ja se jatkuu ainakin toukokuun loppuun.
Tällähetkellä taidelainaamossa on mukana seuramme 16 jäsentä. Jos haluat mukaan, ota
yhteyttä Seija Sainioon! (sainio.seija@dnainternet.net tai 0400 572 179)!

!
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KEVÄTKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA
Sääntöjen mukainen kevätkokous järjestetään sunnuntaina 31.3.2019 klo 14 alkaen Taidelainaamossa Lohjalla (Laurinkatu 48, Suomalaisen kirjakaupan naapurissa).!
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Kokouksen avaus!
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus!
Kokouksen järjestäytyminen!
Esityslistan hyväksyminen!
Esitellään johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta!
Esitellään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään edellisen vuoden !
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle!
Käsitellään uudet jäsenhakemukset!
Käsitellään muut esillä olevat asiat!
Kokouksen päättäminen!

JÄSENMAKSU 2019!
Syyskokous 2018 vahvisti jäsenmaksun pysyvän ennallaan eli 25 €. Ohessa maksutiedot
ja SKjL:n jäsenkortit postitamme erikseen, kunhan saamme ne. Siihen saakka toimii 2018
kortti. (Ks. Liite 1) Huom. Suorittamaton maksu tulkitaan vuoden lopuksi haluna erota
jäsenyydestämme.!

!
NÄYTTELYTOIMINNASTA keväällä 2019:!
!

Vuosinäyttely järjestetään Linderinsalissa seuraavasti:
Teosten vastaanotto torstaina 2.5.2019 klo 13-14 ja avajaiset perjantaina 3.5.2019 klo 18.
Näyttely päättyy perjantaina 17.5.2019 ja se puretaan lauantaina 18.5.2019.!

!

Teoksissa tulee olla kestävä ripustus (ei teipeillä) ja niiden tulee olla ilman kehyksiä.
Teosten koko on vapaa. Teos saa olla toteutettu mille tahansa materiaalille. Veistosten koko ei ole rajattu, mutta ne asetetaan näytteille neliöön.!
Näyttelyn kuratoi seuran oma ripustusryhmä. Jokaiselta mukaan ilmoittautuvalta jäsentaiteilijalta tulee ripustukseen ainakin yksi työ. Ripustusmaksu on 25€ ja maksetaan seuran tilille (Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseura FI76 4006 1040 0346 17, viestikenttään

oma nimi/ Neliö) ja tuloste maksusta sekä oheinen teostietokaavake mukaasi teosten vastaanottoon.

!

Vuosinäyttelyn teema: NELIÖ!
Näyttelyyn osallistuvien teosten muodon tulee olla neliö tai kuutio. Myös veistosten muodossa täytyy tavalla tai toisella neliömäisyyden tulla esille.

!

Sana ”neliö” tuo mieleen geometrisen kuvion, jossa kaikki sivut ovat yhtä pitkiä ja kaikki
kulmat ovat suoria kulmia. Rakennuksen pohjapiirros voi perustua neliöön, maalauspohja
voi olla neliön muotoinen ja kuvan sommittelu voi perustua neliöön. Neliöllä voi olla myös
muita, symbolisia ilmenemismuotoja. Vanhoista uskonnollisista tai filosofisista symboleista
voi löytyä neliölle erityisiä merkityksiä. Astrologiassa, unien tulkinnassa, erilaisissa ihmisen
henkisyyttä tutkivissa näkemyksissä on neliöllä sijansa.

!

Millainen on sinun neliösi? Kuinka tuottaa neliöteemainen kolmiulotteinen teos? Onko sinun neliösi matemaattinen, geometrinen, symbolinen, suuri, pikkiriikkinen, tarinallinen,
maallinen, kosminen…Nyt suorakulma käteen ja neliötaidetta tekemään! Hmm…entäpä
särkynyt neliö? Voikohan sellaista ollakaan! Taiteessa voi, sillä taiteessa kaikki on mahdollista. Osallistu teoksellasi seuran näyttelyyn, niin pääsemme yhdessä ihmettelemään huuli
neliönä Linderinsalin uutta ilmettä.

Sieppari 19 Kässän talolla on kaikille avoin näyttely ilman erityistä teemaa.
Teokset tuodaan Kässälle sunnuntaina 5.5.2019 klo 15-16!
Avajaiset järjestetään keskiviikkona 8.5.2019 klo 18
Teosten nouto sunnuntaina 26.5.2019
Ripustusmaksu on 25€ ja maksetaan seuran tilille (Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseura
FI76 4006 1040 0346 17, viestikenttään oma nimi/ Sieppari19) ja tuloste maksusta sekä
oheinen teostietokaavake mukaasi teosten vastaanottoon.!
Näyttelyn kuratoivat Suvi Suikki ja Maija Junno.!
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Taidemaalariliiton 90-juhlavuosi!
Länsi-Uudenmaan taiteilijaseura on mukana valtakunnallisessa Taidemaalariliiton 90-vuotisjuhlanäyttelyviikkojen ohjelmassa. Järjestämme lokakuussa Linderinsalissa pienen maalausseminaarin ja 4.-30.10.2019 kahden TML:n jäsentaiteilijan, Lotta Ingmanin ja Arvid
Hedinin kutsunäyttelyn.!

!
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Liite 1:!
LASKU: vuoden 2019 jäsenmaksu
_______________________________________________________________________
Saajan
IBAN
tilinumero
FI76 4006 1040 0346 17
_______________________________________________________________________
Saaja
Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseura ry
_______________________________________________________________________
Maksaja
Viesti: (jäsenmaksu) JM2018/ Etunimi Sukunimi
_______________________________________________________________________
Laskutuspäivä 25.02.2019
_______________________________________________________________________
Eräpäivä
22.03.2019
_______________________________________________________________________
Laskun summa 25 euroa

Liite 2.

!

Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseura ry
Taiteilija________________________________________ Henkilötunnus ____________
TILINUMERO _________________________ , ____ ALV ____ %, Y-tunnus ____________
Sähköposti____________________________________ Puhelin_____________________

!

1. Teoksen nimi
_________________________________________________________________

!
Tekniikka ( ja mahd. vedosnro) _______________________________________________
!
Vuosi_____________________________
!
Teoksen mitat (kork x lev) ___________ cm Kehyksen mitat (kork x lev) __________ cm
!
Myyntihinta EUR _____________________
!
2. Teoksen nimi
_________________________________________________________________

!
Tekniikka ( ja mahd. vedosnro) _______________________________________________
!
Vuosi_____________________________
!
Teoksen mitat (kork x lev) ___________ cm Kehyksen mitat (kork x lev) __________ cm
!
Myyntihinta EUR _____________________
!
3. Teoksen nimi
_________________________________________________________________

!
Tekniikka ( ja mahd. vedosnro) _______________________________________________
!
Vuosi_____________________________
!
Teoksen mitat (kork x lev) ___________ cm Kehyksen mitat (kork x lev) __________ cm
!
Myyntihinta EUR _____________________
!
!
!
____ Teoksissa kestävä ripustuslanka tai muu ripustusmahdollisuus
____ Teoksissa on signeeraus etu- tai takapuolella tai muutoin näkyvästi

!
!

Allekirjoittanut on jättänyt tässä mainitut teokset Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseuran näyttelyyn.

Lohjalla ______ / _______ 20__ ______________________________________________

!

Taiteilijan allekirjoitus ja Länsi-Uudenmaan Taiteilijaseuran psta

Voit tulostaa/kopioida tämän lomakkeen molempien näyttelyiden teoksia varten.

