KOHTEET 2018
(E)= työhuoneelle esteetön pääsy

BARKERIN ATELJEET
Raunistulantie 25. Bussit 14, 15. HUOM! Autolla kulku alueelle Raunistulantien kautta.
Vesa Aaltonen
M-rappu, 4. krs.

Esittelen omaa tuotantoani. Myytäviä tuotteita varsinaisten teosten ohella on julisteiden lisäksi kohta
julkistettavat uudet Turku-aiheiset postikortit. www.aaltonenvesa.com

Enda Mattila

M-rappu, 4. krs.
Esillä viimeisen parin vuoden aikana tehtyjä maalauksia.
Enda Mattila (s.1992) on turkulainen kuvataiteilija ja taidemaalari, joka valmistui Kankaanpään
taidekoulusta vuonna 2017. Mattilan teosten kantavana teemana on ollut mielen ja kehon välisen suhteen
tutkiminen. Viime aikoina hänen lähtökohtinaan ovat sen lisäksi olleet kysymykset kehon ja identiteetin
määrittelyyn liittyvästä vallankäytöstä sekä sosiaalisten normien rajoittavasta vaikutuksesta yksilön
identiteettiin. Aiheita hän on käsitellyt erityisesti ei-binääristen sukupuolikokemusten kautta.
endamattila.com

Milja-Liina Moilanen
M-rappu, 4. krs.

Milja-Liina Moilanen työskentelee tekstin, videon ja installaatioiden parissa. Hän suorittaa
maisteriopintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa tila-aikataiteen osastolla. Poliittiset ja sosiaaliset
ilmiöt sekä arjen elämä toimivat hänen työnsä lähtökohtina. http://www.miljamoilanen.fi

Minna Maija Lappalainen

M-rappu, 3 krs. Graafikoiden alakerrassa, sisäänkäynti kierreportaita rakennuksen kaupungin puoleisesta
päädystä.
Myytävänä ja katsottavana maalauksia, piirustuksia, sokeritärkkiteoksia, kortteja ja koruja.
Vegaaninen kahvila.
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Turun piirustuskoulusta valmistunut Minna Maija Lappalainen tekee pastellimaalauksia, tilateoksia sekä
yhteisö- ja ympäristötaidetta. Turun Vuorelan koulun käytävällä on hänen valoteoksensa ”Kimpsut ja
kampsut” ja koulun aulassa vaatteista sokeritärkätty veistosryhmä ”Auringonpilkut”. Osana
kulttuuripääkaupunkihanketta Lappalainen toteutti yhdessä Kati Immosen kanssa Box--teokset Turun
keskustan sähkökaappeihin ja vuonna 2013 toiminnallisen Aistipuutarhan Kotikunnaan hoiva-- ja
asuinkotiin.
Lappalainen on toiminut myös läänintaiteilijana ja taidekentän yhdistysaktiivina. Hän on ajanut mm.
prosenttiperiaatetta Turun kaupungin rakennushankkeisiin, toiminut koordinaattorina TYKS:in T-sairaalan
taidehankinnoissa ja organisoinut yhteisöllistä Taf taf -hanketta Senegalissa.
www.minnamaijalappalainen.com

Pulppi ry: Hilja Mustonen & Blomma Creatives
M-rappu, 3. krs.

Lauantaina BLOMMA creatives työtilassa esillä muun kasvien ihmemaan lisäksi uusi hauskempi kukkien
asettelutapa Freakebana, joka pohjautuu ikivanhaan japanilaiseen kukkienasettelu taiteeseen Ikebanaan,
mutta onkin Japanin serkkuaan huomattavasti holtittomampi vintiö. Freakebanassa ei päde minkään
maailman säännöt ja kaiken materian yhdistäminen on sallittua. Esteettisesti Freakebanassa tavoitellaan
ugly-cool tyyppistä veistoksellisuutta ja oivaltavaa leikkisyyttä. BLOMMAN työtilassa lauantaina myös villi
kukkaseppele-workshop klo 13 ja 15. Työpaja on maksullinen (20 €). Ilmoittautuminen kukkaworkshopiin
tapahtuu paikan päällä. Workshopit täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.
Sunnuntaina järjestämme yhteistyössä valokuvaaja Hilja Mustosen kanssa Freakebana-aiheisen
muotokuvauksen. Kuvausrekvisiittana wearable Freakebana asusteita, joista saa valita mieleisimmän
kuvaan. Ainutlaatuinen tilaisuus kuvauttaa itsensä Freakebanan hengessä. Muotokuvaus 20€/henkilö.
Kuvaukseen ilmoittaudutaan ajanvarauksella (aikoja rajoitetusti).
Floristi Kristiina Suo-Kustaa on taustaltaan muotoilija, joka intoutui elävästä kasvimateriaalista. Töissään
hän sekoittaa yllättäviä ja villejä materiaaleja ja liikkuu mielellään taiteen ja muotoilun kentällä. Floristina
hän edustaa uutta sukupolvea, joka yhdistää kasvit ja kukat moniaistillisiksi kokemuksiksi. Työtila ja
elämystila, jossa järjestetään kukkasidonnan workshopeja, sijaitsee tunnelmallisessa vanhassa Barkerin
kutomossa PULPPI ry:n tiloissa.

Marja Salonen

M-rappu, 4. krs. Turun Taidegraafikoiden työhuone.
Pienimuotoista grafiikkaa erilaisilla painomenetelmillä.

Tiina Vainio

M-rappu, 3. krs.
Esillä uudempia oivalluksia ja viime vuosien satoa.
Tiina Vainio on työskennellyt laaja-alaisesti kuvataiteen kentällä tehden perinteisten kuvataiteen
työskentelytapojen ohella mm. yhteisötaidetta ja lavastuksia. Hänen teoksiaan on monissa merkittävissä
kokoelmissa (Nykytaiteen museo KIASMA/valtio, Koneen Säätiö, Turun ja Tampereen kaupungit, Turun
taidemuseo ym.). Hänellä on laaja kokemus yhteistyöstä erilaisten tahojen kanssa ja hän toimii mielellään
kokeellisissa ja eri aloja yhdistävissä projekteissa. Teoksissaan Vainio käyttää yllättäviä materiaaleja, (esim.
purjeita) ja herkullisia yhdistelmiä, (esim. posliinimaalauksia kaivinkoneaiheista). Työskentelyssään Vainio
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uskoo kauneuden ja huumorin voimaan ja teosten aiheet liittyvät usein luontoon ja ihmisen
asuinympäristöön.
Itselleni oma työhuone on paratiisi, jossa voin näperrellä ja funtsailla omia juttujani rauhassa, sanoo Vainio.

Turun Taidegraafikoiden yhteistyöhuone/grafiikanpaja (E)

M-rappu, 4. krs. Kierreportaat rakennuksen päädyssä. Esteetön sisäänpääsy laiturilta 6, josta pääsy hissille.
Laituri 6. Jos tarvitset hissiä, soita numeroon 050 4412019/Matti Helenius tai 040 7663089/Veronika
Ringbom.
Turun Taidegraafikoiden taiteilijoita paikalla esittelemässä teoksiaan sekä työskentelyään.

Eija Tähkäpää

I-rappu. 3 krs. Radan puolella, laituri 5.
Esillä taidetta, taiteilijatarvikekirppis ja matkamuistomyynti.
Eija Tähkäpää, kuvataiteilija ja paperintekijä. Turun Taiteilijaseuran jäsen.
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PÄÄSKYVUOREN KASARMI
Pääskyvuoren juurella oleva portti avataan tapahtuman ajaksi, tietä ylös aina tien päähän saakka.
Bussit 32, 42.

TAITEILIJATALO FIMBUL
Pääskyvuorenrinne 1, Turku.
Turun Anikistit ry

Anikistien uudella työhuoneella on tavattavissa yhdistyksen jäseniä, sekä nähtävillä yhdistyksen
animaatioita, kuten uusin projisointi Pink Phantom. Lisäksi näytillä on animaatioelokuvien nukkeja,
rekvisiittaa ja jäsenten yleistä kädenjälkeä.
Turun Anikistit ry on vuonna 2005 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää taloudellisesti
riippumatonta animaatiotaidetta Varsinais-Suomessa. Yhdistyksen jäsenet ovat Turun taideakatemian
animaatiolinjalta valmistuneita alansa ammattilaisia. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen työtilan, animaation
tekemiseen tarvittavia laitteita ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen animaatioalan osaajien kanssa.
Kolmen animaatio-ohjaajan käsikirjoituspiiristä alkunsa saanut yhdistys on onnistuneesti vakiinnuttanut
toimintansa ja kehittynyt varteenotettavaksi toimijaksi animaatiokulttuurin kentällä. Tällä hetkellä Turun
Anikistit ry:ssä on 15 jäsentä ja toiminta on aktiivista. Turun Anikistien jäsenet ovat Lauri Järvenpää, Antti
Laakso, Chrzu Lindström, Sanni Lahtinen, Reetta Halkosaari, Joni Männistö, Lotta Rapeli, Samppa Kukkonen,
Taru Muurain, Heta Okkonen, Mirka Raasakka, Tommi Juutilainen, Annika Dahlsten, Elli Vuorinen ja Kimmo
Sillanmikko. http://anikistit.net/

Sanna Kananoja

Esittelen temperamaalaustekniikkaa. Teoksiani on nähtävillä sekä ostettavissa.
Maalaan luontoaiheisia temperamaalauksia, joissa tutkin ihmisen ja luonnon suhteita.
www.sannakananoja.net
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Mervi Patala

Maalauksia esillä ja myynnissä. Työhuoneella on mahdollista tehdä ja/tai vastaanottaa kasvomaalauksia.
Olen työskennellyt Fimbulilla vuodesta 2013 saakka. Maalaan pääasiassa vesiväreillä, yleensä ihmisiä. Pyrin
luomaan maalausteni tunnelmaan viitteitä jostain ristiriitaisesta. Välineenä vesiväri tuo tekemiseeni
jatkuvan hallitun ja hallitsemattoman vuoropuhelun. www.mervipatala.com

Samu Raatikainen

Taiteilijoiden työtiloja. www.samuraatikainen.com

Kristiina Saloluoma

Oman työskentelyn esittelyä. Keskustelua taiteen tekemisestä ja taiteilijuudesta.
Kristiina Saloluoma on monitekniikkainen kuvataiteilija, joka on osallistunut Kulkulupa-tapahtumiin
valmistuttuaan kuvataiteilijaksi lähes joka vuosi. Tämänhetkinen, Kulkuluvassa 2018 esiteltävissä oleva
taideprojekti, on vielä kenties vailla näyttelypaikkaa. Saloluoma on siirtymässä muotokuvista
maisemamaalaukseen. Vai onko sittenkään? Onko uudelle projektille näyttelypaikkaa tiedossa? Entä onko
kiertävä muotokuvanäyttely jo loppu? Ehkä näihin kysymyksiin saadaan selvyyttä Kulkuluvan aikana.
kristiinasaloluoma.weebly.com

Johanna Sinkkonen

Työhuoneella on esillä ja myynnissä uusia ja vanhoja teoksia sekä luonnoksia, julisteita ja kortteja.
Nähtävillä on myös keskeneräisiä töitä, jotka ovat tulossa yksityisnäyttelyyn Galleria 2:seen Pirkkalaan
tammikuussa 2019.
Johanna Sinkkonen (s. 1983) on turkulainen taiteilija, joka erikoistunut julkisiin tilataide- ja
paikkasidonnaisiin teoksiin sekä suurikokoisiin sekatekniikka teoksiin. Sinkkonen yhdistelee
työskentelyssään pelottomasti eri taiteen aloja, rikkoen näin taiteessa vallitsevia normeja. Hän toteuttaa
teoksensa luontoa ja ympäristöä vahingoittamatta, materiaaleja kierrättäen. Taiteellaan Sinkkonen kysyy
usein kysymyksiä liittyen ympäristöön, tasa-arvoon ja välittämiseen. www.johannasinkkonen.com

JÖÖTTI RY:N PRONSSIVALIMO
Turun A-killan ohi Pääskyvuorenrinnettä ylös 800 m, kellertävä kivitalo.
Jöötti ry:n kuvanveistäjien pronssivalimo. Valimon toiminnan esittelyä, esillä veistoksia.
www.jootti.org

MIKA NATRI

Pääskyvuoren kasarmialue, Jöötin talon toinen pääty.
Kerron työskentelystäni. Esillä on myös teoksiani. www.mikanatri.com

///
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LOGOMO: MOVE-pääty
Köydenpunojankatu 14, Turku. Esteetön pääsy hissillä.
Sini-Meri Hedberg

Vapaamuotoista keskustelua taiteen tekemisestä.
Maalauksissani yhdistän tunteita luonnon havainnointiin. Minua kiinnostaa tunteen liittäminen ainaisessa
liikkeessä oleviin elementteihin, kuten aaltoihin ja pilviin. Niissä yhdistyy olemisen kaltainen jatkuva
muutos, kuitenkin niin että elementteihin sisältyy kaunis, lohdullinen peruspysyvyys.
www.sinimerihedberg.com

Kristina Isaksson
Taidemaalari, esillä valmiita ja keskeneräisiä taideteoksia. www.kristinaisaksson.net
Riikka Kupsala

Taiteilija on paikalla esittelemässä taiteellista työskentelyään. Työhuoneella on mahdollista katsoa
videonäytöstä taiteilijan teoksista.
Olen Turun AMK:n Taideakatemiasta toukokuussa 2017 valmistunut kuvataiteilija. Työskentelen pääasiassa
liikkuvan kuvan parissa hyödyntäen valokuvaa ja piirustusta. Tutkin taiteen tekemisen kautta yksilön ja
yhteisön välistä suhdetta, erityisesti sitä, miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset normit ulottuvat yksityiselle
alueelle. Käytän teosteni materiaaleina henkilökohtaisia asioita, kuten kauneusrutiinejani tai vaatteitani.
www.kupsala.net/riikkakupsala

Reija Palo-oja

Työhuoneella on esillä pienimuotoinen näyttely uusimmista teoksista.
Valmistuin Kuvataideakatemiasta vuonna 2001 kuvataiteen maisteriksi. Valmistumisestani asti olen
maalannut teoskokonaisuuksia, joissa maisemallisuus on läsnä. Tämä liittyy vahvasti siihen maalaustaiteen
traditioon, jossa maisemamaalaus on mielletty olemassaolon ja sisäisen peilikuvana. Teoksissani limittyvät
maalaamisen rajapinnat abstraktin taiteen elementeistä, herkkiin intensiivisiin väripintoihin sekä
viitteellisiin kuva-aiheisiin. Maalauksien vertauskuvallisuus, läpikuultavat värikerrokset sekä ilmavuus
kehottavat pysähtymään. Näillä erilaisilla elementeillä tavoittelen maalauksiin kokemuksia, joissa on
voimakas läsnäolo, mutta samalla myös jotakin hyvin haurasta. Konkreettisesti maalaukseni rakentuvat
useista ohuista maalikerroksista. http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3445

Margarita Rosselló Ramón

Taiteilija on paikalla työskentelemässä ja jututettavissa ja pieniä teoksia sekä kortteja on myynnissä. Kävijät
voivat halutessaan tehdä vahateoksen.
Margarita Rosselló Ramón käyttää päämateriaalinaan tekstiiliä, valokuvaa ja arkisia pienesineitä. Tällä
hetkellä hän työskentelee Koneen Säätiön rahoittamassa poikkitieteellisessä hankkeessa, jossa tutkitaan
turvallisuuden värejä. Taiteilijana häntä kiinnostaa yhteiskunnalliset ilmiöt ja muutokset.
www.margaritarossello.com

Paula Suominen

Työhuoneella on esillä piirustuksia ja maalauksia.
Työskentelyni keskiössä ovat usein luonnonvalo ja värit. Teokseni kasvavat havainnoista ja hetken
vaikutelmista absraktiin maalauksiin. Piirustuksissani tutkin luonnollisen valon ohella ihmistä ja liikettä.

Kulkulupa 8.–9.9.2018

Minua kiinnostaa valon vaikutelmat ihmisen iholla. Samanaikainen herkkyys ja vahvuus. Uusimmat
piirustukset käsittelevät ihmisen suhdetta toiseen ja itseensä, koskettamisen merkitystä ja luopumista.
http://www.paulasuominen.fi

Jaana Valtari

Työhuoneella on esillä uusimpia ja vanhempia teoksia. Vapaamuotoista keskustelua
teoksista/työskentelystä.
Olen turkulainen taidemaalari. Valmistuin vuonna 2012 Turun taideakatemiasta. Maalaan ihmisiä
ympäristössä, joko tutussa tai vieraannuttavassa, joskus niiden välimaastossa. Maalausten hahmot ovat
matkalla jonnekin. Joskus maalaus kuvaa ihmisen poissaoloa. Maalausprosessissa minua kiinnostaa
avoimuus, mahdollisuudet ja vapaus.
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MANILLA
Itäinen Rantakatu 64, Turku.

A-RAKENNUS
Manillan sisäpihalta vasemmalla takakulmassa olevat rappuset ihan ylös saakka. Sisäänkäynti
rakennuksen päädystä.
Seija Honkanen

Esillä teoksia, kortteja, vapaamuotoista, rentoa keskustelua ja pientä naposteltavaa.
Olen raisiolainen kuvataiteilija ja kuvataideopettaja, työskentelen monipuolisesti eri tekniikoin piirtäen ja
maalaten: lyijykynä, hiili, akvarelli, akryyli ja öljyväri aiheina kasvit, ihminen, muutos, rakenteet,
rakennukset... Teosteni teemat käsittelevät elämää, kuolemaa, sisältä kumpuavaa energiaa, ajattomuuden
kokemusta, mielentoimintaa ja potentiaalia.
https://www.facebook.com/kuvataiteilijaseijahonkanen/

Milla Karppinen

Töiden esittelyä, tarjolla mehua ja pientä purtavaa.
Maalaan paljon sekatekniikkatöitä paperille käyttäen mm. pigmentinsiirtotekniikkaa. Lisäksi rakastan
öljyväreillä maalaamista. Esittelen työhuoneellani töitäni sekä käyttämiäni tekniikoita.
www.millakarppinen.com

Helena Lappalainen

Taiteilija paikalla Kulkulupa-tapahtumassa. Töitä esillä eri vuosilta, pientä naposteltavaa ja vapaata
jutustelua. Lämpimästi tervetuloa!
Manilla kulttuuritehdas / kuvataiteilijoiden työtila. Kuulun osuuskunta Kulttuuritekoon, joka täyttää tänä
vuonna 20 vuotta.

Hilja Roivainen

Olen paikalla esittelemässä tuotantoani.
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Hilja Roivainen on valmistunut Itä-Lontoon yliopistosta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2011. Roivaisen
öljyvärimaalausten motiivi on maisema, joka maalausprosessissa tunnelmoituu muistojen ja paikan
kokemuksen kautta väripinnoiksi. www.hiljar.wordpress.com

Turun piirustusseura
Sisäpihalta oikealle, postilaatikoiden vierestä ylös.
Muotokuvapiirustusta.
Turun piirustusseuran työhuoneella työskentelee Mari Kämäräinen, Ilona Romunen, Jan Lindgren, Jussi
Lepistö, Juha Welling, Jarkko Suvela, Ville Suopajärvi, Tom Pesch, Anna Ellmén ja Ada Halonen.
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YKSITTÄISET ATELJEET TURUSSA
Bela Czitrom (E)
Mäkivaarankuja 7, Turku.
Taiteilija tekee työtä työhuoneellaan. www.bela.fi

Hertta Kiiski
Puolalanpuisto 4 A, Turku. HUOM! Työhuone avoinna vain su 9.9.
Sisäänpääsy alaovelta tasatunnein klo 12–16.
Työhuoneen ja työskentelyn esittelyä.
Hertta Kiiski työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan, objektien, tilan ja usein tyttäriensä kanssa. Hänen
teoksensa käsittelevät empatiaa sekä ihmisten, ei-inhimillisen ja tilan välisiä suhteita. Turun
Taideyhdistyksen hallitus valitsee hakemusten perusteella Henry Lönnforsin ateljeestipendiaatin joka
kolmas vuosi ja valittu taiteilija saa ateljeen käyttöönsä korvauksetta. www.herttakiiski.com

Aino Kivisaari

Nokiankatu 2 A 8, Turku. Talo sijaitsee ns. Tonttumäellä Stålarminkadun varrella. Kerrostalon ulko-ovi on
auki ja siitä toiseen kerrokseen, jossa ovi myös auki. Ovilla tapahtuman esitteet.
Työskentelen pääasiallisesti akvarellitekniikalla. Uutena kiinnostuksen kohteenani on japanilainen
puupiirros. www.saariaino.wordpress.com

Mauno Leppänen

Yliopistonkatu 8, Turku. Sisäpihalla sijaitseva erillinen rakennus. Portti on avoinna päiväaikaan.
Taidetta ja kahvia sekä mahdollisesti jotain pientä purtavaa. Työhuonerypäs, jossa työskentelevät Mauno
Leppäsen lisäksi Carli Broberg, Aleksi Liimatainen, Toivo Wuolio ja Salim Sheik.

Kulttuuriyhdistys Rautakatu ry

Rautakatu 7, Turku. Paikalle pääsee esim. busseilla 32 ja 42 Varissuon suuntaan, kyydistä voi jäädä
Rautakadun pysäkillä. Tilat sijaitsevat kivenheiton päässä Kupittaan asemalta.
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Tilojen esittelyä ja kahvittelua. Työhuoneella työskentelevät Maria West, Antti Oksanen, Jack Balance ja
Jenny Mild.
Kulttuuriyhdistys Rautakatu ry:n tarkoituksena on ylläpitää edullisia ja laadukkaita työtiloja taiteilijoille ja
muusikoille. Yhdistyksen ylläpitämissä tiloissa sijaitsee taiteilijoiden työhuonetilojen lisäksi musiikin
soittamiseen ja äänityksiin soveltuva treenikämppä.

Lotta Leka & Marjo Yli-Antola

Kutomo, Kalastajankatu 1 B, Turku. Nykytaidetila Kutomon oven vierestä, oikean puoleisesta ovesta sisään,
2. krs.
Työskentelemme työhuoneellamme metalligrafiikan ja maalausten parissa. Tervetuloa tutustumaan
teoksiimme ja osallistumaan akvarellimonotypia-työpajaan. Tarjolla kahvia ja pullaa!
https://www.facebook.com/LekaYliAntola www.lottaleka.fi

Minna Poikonen

Liikunta Barker, Raunistulantie 15 A, Turku. A-rappu löytyy talon takaa, Virusmäentieltä päin. Työhuone 2
krs., toinen ovi oikealla.
Teosten esittelyä ja vapaata keskustelua vieraiden kanssa. minnamatilda.wixsite.com/minnapoikonen

Matti Valta

Kakskerran kirkkotie 28, Turku. Brinkhallintieltä keltaiset muoviliuskat liikennemerkeissä, pensaissa tms.
johdattavat kohteeseen.
Gallerian ovet auki, tarvittaessa labbis. Kaikki julkaisut ja kirjat ym. esillä. Tarjoiluna ainakin kotimehua.

Jaana Kotamäki (E)

Uudenmaankatu 1, Turku. 1. krs, ovessa LOV eli Luovien alojen yhteisö. Oven oikealla puolella ovikello.
Valokuvaaja Jaana Kotamäen työhuoneella on mahdollista tutustua studiokuvauksen saloihin ja kuvauttaa
itsensä tai kenties lemmikkinsä samalla pientä korvausta vastaan. Esillä ja myynnissä on sekä uudempia että
vanhempia valokuvateoksia ja kortteja. Tarjolla myös kahvia. www.jaanakotamaki.com
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YKSITTÄISET ATELJEET LÄHIALUEILLA
Teija Lehto
Ruokolinnantie 244, Preitilä.
Puupiirros- ja syväpainotekniikoiden esittelyä. Teoksia esillä ja myytävänä.
Taidegraafikko Teija Lehdon työhuone, jossa työskentelee ajoittain myös Esko Railo. Puupiirroksia ja
metalligrafiikkaa.

Mari Metsämäki

Auvaismäentie 347, Paattinen. Bussit 22A, 21, 23. Maatalon kuivuri Pohjois-Turussa. 18 km Turun
keskustasta. Lähellä Paattistentien ja Auvaismäentien risteystä.
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Teosvaraston kaivelua. Itse rakennettu verstas. Puunveistoa, maalausta, piirtämistä, ompelua. Ihanan
kamala maalaisympäristö. Kiva kesällä.
Taiteenteko on kuin helminauha, jossa edetään ideasta seuraavaan. Hienoa, kun saa vapaasti tehdä omia
juttujaan! www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3658

Arja Maarit Puhakka

Skråbbontie 166, Kirjala. Puhakan ateljee sijaitsee n. 2 kilometrin päässä Saaristotieltä Skråbbontien
varrella (Grövikin risteys vasemmalle), n. 400 metriä ennen Stentorppia ja Villa Raineria. Ateljee on isossa
punatiilirakennuksessa, ovet ovat auki Kulkuluvan aikana.
Ateljeessa ja erillisessä galleriatilassa sen vieressä on esillä teoksia useilta vuosilta, myös aivan uusimpia
piirustuksia ja maalauksia ja veistoksia. Poistonurkkauksesta voi tehdä edullisia löytöjä vaikkapa lahjaksi!
Ateljeen vieressä olevassa Kahvilasta saa virvokkeita ja pientä purtavaa.
Kuvataiteilija, kuvanveistäjä Arja Maarit Puhakka on paraislainen kuvataiteilija, joka on pitänyt lukuisia
yksityisnäyttelyitä Suomessa ja osallistunut yhteis- ja ryhmänäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla
vuodesta 1995. Hänen käyttämänsä tekniikat vaihtelevat perinteisestä kuvanveistosta materiaaleja ja
tekniikoita vapaasti yhdisteleviksi kokonaisuuksiksi. Maalauksissa ja piirustuksissa luonto ja ihmiselämän
pienet ja suuret sattumukset ovat alituisena inspiraation lähteenä. Piirtämisessä Puhakka käyttää ns.
Vapaan viivan tekniikkaa, jossa toisiinsa risteytyvät viivat synnyttävät sattumanvaraisia kuvia, joita
korostamalla ja esiin ottamalla syntyy uusia ja ennalta arvaamattomia maailmoja. Tällä piirustustekniikalla
Puhakka on luonut viimeisimmät suuret teokset, myös Tampereen Vuoreksen taidealueella olevan julkisen
teoksen (Hahtuvat -teos parvekelaseissa)
Puhakka on vetänyt useita taidekursseja Turun alueella ja toimii tuntiopettajana Paraisten ja Kaarinan
kansalaisopistoissa. Hän on Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Turun Taiteilijaseuran jäsen.
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2293 www.arjamaaritpuhakka.weebly.com
www.barfotastigen.com

Aila Salmivaara

Galleria Tuulitunneli, Anttilantie 29, Teijo.
Salon keskustasta tultaessa 5 km ennen Teijon kirkonkylää (Mutainen).
Töiden ja tekniikoiden esittelyä.
Vietän 70- vuotistaiteilijajuhlavuotta. Ensimmäinen näyttely, jossa oli töitäni, oli Pariisissa Luxembourgin
palatsissa vuonna -48. Kunniakirja töistäni luovutettiin juhlallisesti Helsingin Taidehallissa.
Olen taiteen maisteri ja eläkkeellä kuvaamataidon lehtorin virasta, nykyään vapaana taiteilijana.
Olen vetänyt Teijon Kyläyhdistyksen keramiikkapajaa 6 vuotta vapaaehtoisena. Oma työskentely on
pääasiallisesti grafiikan parissa. Galleriassani Anttilantiellä on grafiikan prässi, jolla olen vedostanut
metalligrafiikkaa. Vuosien varrella olen tehnyt puupiirroksia ja monivärisiä linotöitä keraamisen
kuvanveiston ohella ja myös maalauksia öljy- ja akryylivärein. Näitä kaikkia löytyy työhuoneeltani.

Kristiina Turtonen
Mannerheiminkatu 15, Naantali. Työhuone avoinna la-su klo 11-17.
Ateljee Galleria Kristiina Turtonen on ympärivuotinen työhuoneeni. Se sijaitsee keskellä Naantalin
vanhaakaupunkia. Galleriatilaan teen vuosittain omia teemallisia näyttelyitä. Galleriatilassa pidetään myös
poikkitaiteellisia tapahtumia ja pieniä konsertteja. Työhuoneellani pidän erilaisia räätälöityjä työpajoja,
taidepäiviä, aikuisten taidesynttäreitä ja kursseja ympäri vuoden.
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GALLERIAT
B-GALLERIA
Aninkaistenkatu 5 L 5, Turku.
B-gallerialla on nähtävillä Nykykulttuuriyhdistys Suunnitelma B ry:n jäsenten vuosinäyttely. Osa jäsenistä on
paikan päällä esittelemässä teoksiaan ja kertomassa työskentelystään.
B-galleria on taiteilijavetoinen voittoa tavoittelematon taidetila Turun keskustassa. B-galleria tarjoaa
erilaisille nykytaiteen toimijoille mahdollisuuden saada teoksiaan ja projektejaan esille, sekä toimii yleisölle
helposti lähestyttävänä paikkana tutustua ja kokea nykytaidetta eri muodoissa. www.bgalleria.net/info

GALLERIA JOELLA

Läntinen rantakatu 21, Turku.
Kulkuluvan aikana Galleria Joellassa on nähtävillä Annette Hammaré ja Nina Kerola: Mitä Missä Milloin - Var
När Hur (grafiikkaa). Näyttely on nähtävillä 30.9. saakka.
https://turun-taidegraafikot.fi/galleria-joella/

GALLERIA Å

Kaskenkatu 1, Turku.
Galleria Å:ssa on nähtävissä Kulkuluvan aikaan Jarkko Rantasen maalauksia. Taiteilija on paikalla la-su 8.–
9.9. klo 14–16.
Turun Taiteilijaseuran ylläpitämä Galleria Å sijaitsee Kaskenmäessä keskellä kaupunkia. Kuukausittain
vaihtuvat näyttelyt esittelevät monipuolisesti nykytaiteen eri lajeja, kuten maalausta, valokuvaa ja
videotaidetta. Lisäksi gallerialla järjestetään taiteilijatapaamisia ja muita tapahtumia.
www.turuntaiteilijaseura.fi

TURUN TAIDELAINAAMO
Vanha Suurtori 5, Turku.

Turun Taidelainaamolla nähtävissä kuukauden taiteilijan Toni Hautamäen näyttely. Kulkuluvan kaikille avoin
päättötilaisuus sunnuntaina 9.9. klo 18–20, tervetuloa!
http://www.turuntaidelainaamo.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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