Taru Alhon puhe 29.9.2015
Arvoisat näyttelyvieraat ja taiteilijat, hyvät naiset ja herrat!
Tervetuloa Suomen Taiteilijat ry:n 47. vuosinäyttelyyn!
Olen Taru Alho ja toimin yhdistyksessämme puheenjohtajana. Mukava tehtävä, saanhan pitää teille
tervetuloa -puheen.
Suomen Taiteilijat aloittivat toimintansa yhdistyksenä vuonna 1968 ja toimintaamme on vuodesta
toiseen kuulunut jäsentaiteilijoiden mahdollisuus tuoda taidettaan esille yhteisessä näyttelyssä. Vastaava
vuosinäyttely sijoittuu vuosittain eri puolelle Suomea, väkirikkaisiin kaupunkeihin. Varmistamme aina,
ettei näyttelykustannukset kohoa jäsenillemme kohtuuttomiksi ja yhdistys ei vaadi provisiota näyttelyssä
myydyistä tauluista. Vuosinäyttely on meidän päätapahtuma taiteilijajäsenillemme.
Suomen Taiteilijat yhdistyksenä haluaa jatkossakin tuoda mahdollisimman paljon lisäarvoa
jäsentaiteilijoidensa luovuudelle. Vuokraamme edullista taidenäyttelytilaa ja työhuonetilaa Galleria
Aapelissa täällä Kaapelitehtaalla. Aapelissa on tälläkin hetkellä taiteilijajäsenemme Kristiina Välkeen
taidenäyttely, johon tutustumista ehdottomasti suosittelen.
Tämä toimintavuosi on ollut yhdistyksellemme myrskyisä. Jotta Suomen Taiteilijat ry:n toiminta
ylipäätään pystyi jatkumaan, jouduimme käyttämään aika harvinaista keinovalikoimaa ja yhdistykselle
valittiin uusi hallitus ja puheenjohtaja kesäkuun lopussa. Asioiden sujumiseksi jatkossa hyvin ja jotta
hallituksen toiminnassa mukana olevat taiteilijajäsenet saisivat enemmän rauhaa taiteen tekemiseen,
hallituksen puheenjohtaja ja varainhoitaja ovat yhdistyksen kannatusjäseniä. Me osaamme
yhdistyskiemurat ja paljon muutakin hyödyllistä, taiteen tekemisen jätämme täysin taiteilijoille.
Tärkein tarkoituksemme on luoda lisäarvoa yhdistyksemme taiteilijajäsenille, mahdollisuuksia tehdä
taidetta ja tuoda sitä edullisesti näkyville isolle yleisölle. Uutta toimintamallia tulette jatkossa näkemään
meidän nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Näkyvyyttä yhdistykselle ja yhdistyksen jäsenille hankimme
monialaisesti ja teemme lujasti töitä sen eteen.
Tänään pääsemme ihailemaan 55 eri taiteilijan töitä täällä karhean komeassa Valssaamossa.
Kaapelitehdas, tuttavallisemmin Kaapeli, on jo oma legendansa siitä miten taide pienenkin jalansijan
löydettyään, juurtuu, kasvaa, löytää valoon ja kukoistaa tuoden iloa, kauneutta ja harmoniaa meidän
kaikkien elämään. Haluan kiittää Suomen Taiteilijat ry:n taiteilijajäseniä tästä ilosta ja kauneudesta, jonka
annatte meille teidän taidekukoistuksenne hedelmänä, kiitos!
Näyttelymme jyryttäjänä toimi taiteilija Hanna Uggla. Tässä näyttelyssä näette hänen vision siitä taiteen
tasosta ja näyttävyydestä, johon nämä 55 taiteilijaa ovat tähän näyttelyyn luoneet. Hanna kertoo meille
avajaipuheessaan lisää.
Näillä sanoilla avaan Suomen Taiteilijat ry:n 47. Vuosinäyttelyn ja toivotan teidät kaikki lämpimästi
tervetulleiksi!!

