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 Tervehdys UKJ:stä!  

Uudenmaan Kuvataidejärjestöt ry:n kevätkokous pidettiin Järvenpää-talolla 4.4.2017 
ja tilaisuuden aluksi kuvataiteilija Mari Blomroos-Heininen kertoi osuuskunnan
toiminnasta. Tilaisuus jatkui sääntömääräisellä kevätkokouksella. 

Kiitos kaikille kevätkokoukseen osallistuneille!

Kuvataidepäivä

Ympäristötaiteen näyttely on esillä Järvenpäässä Vanhankylän kartanon alueella
ja Tuusulassa Hotelli Gustavelundin puistoalueella 22.5. – 26.8. 2017.
Näyttelyn nimi on ÄÄRELLÄ.

UKJ järjestää näyttelyn aikana kuvataidepäivän lauantaina 27.5. klo 12 – 14
Vanhankylän kartanossa ( Stålhanentie 4, Järvenpää ). Yhteisö –ja tekstiilitaiteilija
Maiju Ahlgrén  pitää ympäristötaiteen luennon, jossa hän  kertoo teoksistaan. 
Luennon jälkeen on mahdollisuus tutustua näyttelyihin.

UKJ tarjoaa kahvin/teen ja leivonnaisen. Tarjoilua varten ilmottautumiset 20.5. 
mennessä Terhi Hulkolle terhihulkko@hotmail.com, 0505257974.
Luento on UKJ:n jäsenille maksuton.
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Keravan kartanon kesänäyttely

KuumArt järjestää kaikille avoimen kesänäyttelyn Keravan kartanolla ( Kivisillantie 12
Kerava ) 1.6. -31.8.2017.  Osallistuminen ei siis edellytä KuumArtin jäsenyyttä.
Näyttelyn juryttää Keravan taide –ja museokeskus Sinkan johtaja Arja Elovirta.

TÖIDEN TUONTI maanantaina 29.5.2017 klo 17 – 19.

Näyttelyyn voi tarjota 1-3 seinälle ripustettavaa teosta, joiden tulee olla vuosilta
2014 -2017. Aihe ja tekniikka vapaat, koko enintään 100 x 100 cm. Jurytysmaksu on
10 euroa ( KuumArtin jäseniltä ), 15 euroa ulkopuolisilta, maksetaan etukäteen
pankkitilille fi98 1376 3000 1481 95 viitenumero 1038.

Teosten on oltava ripustusvalmiina ja taiteilija vakuuttaa teoksensa itse. Liitteenä  
ilmoittautumiskaavake, joka palautetaan paikan päällä.  Kiinnitä teostietolaput 
teostesi taakse. Näyttelyn yhteyteen kootaan kansio, johon tulee näyttelyssä mukana
olevien taiteilijoiden esittelyt ( cv ja/tai statement A4 kokoiselle paperille ).

AVAJAISET torstaina 1.6. klo 18. 
Näyttely on avoinna kahvilan aukioloaikoina.

Näyttelyyn hyväksyttyjen  taiteilijoiden nimet julkaistaan KuumArtin verkkosivuilla
keskiviikkona 31.5.2017. Näyttelystä poisjääneet työt noudetaan keskiviikkona 31.5. 
klo 12 – 18 tai torstaina 1.6. avajaisten jälkeen

HUOM! Kaikki näyttelyyn valitut työt ovat esillä näyttelyn loppuun saakka.
Näyttelyä ei saa käydä omatoimisesti purkamassa!

NÄYTTELYN PURKU perjantaina 1.9. klo 16 – 18. 

Näyttelytilaa tarjolla

Galleria Alli Keravalla ( Paasikivenkatu 9 )  on KuumArtin käytössä oleva viehättävä 
puutalogalleria lähellä asemaa. Näyttelytilaa voivat vuokrata sekä KuumArtin jäsenet
että ulkopuoliset. Vuokra on KuumArtin jäsenille ( 1-3 hlöä ) 180 euroa/ 2 vkoa ja 
ulkopuolisille 320 euroa/2 vkoa. Valvonta tulee itse järjestää. 
Heinäkuun tarjous!   Näyttelytilan vuokra viikolta 80 euroa tai kahdelta viikolta 
160 euroa tai kolmelta viikolta 240 euroa.
Tiedustelut näyttelysihteeri Leena Nio: kuumart@gmail.com

mailto:kuumart@gmail.com


Visiittinäyttely

Visiittinäyttely järjestetään Lohjan Taideyhdistyksen kutsumana  Kässän talossa, 
Tynninharjuntie 21, Lohja  9.10 – 30.10. 2017. 
Kässän talo on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka toimii taidenäyttely -ja
juhlatilana.  Näyttelystä lisää tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä. 

UKJ:n verkkosivut

UKJ:llä on omat verkkosivut  www.ukj.fi, johon päivitetään ajankohtaisia asioita.
Jäsenyhdistykset  voivat infota omista tapahtumistaan UKJ:n sivuilla. 
Verkkosivuja ylläpitää hallituksen jäsen  Nico Ylä-Soininmäki , tiedotus@ukj.fi

Tervetuloa osallistumaan tapahtumiin ja hyvää kevättä kaikille!

Hallituksen puolesta
Tuula Siltasari

Liitteenä ilmoittautumislomake.

http://www.ukj.fi/


   

      


