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TATTOOGALLERY
Kankaanpään Taidekoulun
opiskelijoiden töitä esillä ja
myytävänä Joona Kantola
Tattoo Galleryn tiloissa.
Torikatu 7, 38700 Kankaanpää
Aukioloajat ti-pe klo 11-17

RUNOKEHÄ

elliflink

Runoja ja kuvituksia katukuvassa. Miltä tuntuisi
lukea toisten kirjoittamia ajatuksia ja riimejä kuvineen kävelyreitillä?
Tämä on ollut mahdollista taideopiskelija Elli Flinkin Runokehä projektissa. Projektin ajatuksena
on, että kehä koostuu innokkaiden runoilijoiden
kirjoittamista runoista. Runot tulevat esille Flinkin
tekemien kuvien kera Kankaanpään maisemaan.
Idea lähti Taidekehän pohjalta ja myös siitä pohdinnasta, kuinka Kankaanpään asukkaiden kädenjälki voisi tulla nähdyksi sekä yhdeksi osaksi kulttuuri kaupunkia. Hyvän mielen tuonti oli myös
yksi avain idea projektin suunnittelussa.
Jotta Runokehän runotyöpajoja järjestetttiin kahvila Postellissa maaliskuussa 2019.
Siellä osallistujat saivat kirjoittaa oman runonsa. Runoista 25 kappaletta valittiin Runokehään.
Kaikki työpajassa tehdyt runot tulevat esille Postelliin.
Runokehä tulee olemaan valmiina toukokuussa
Taideviikon alkaessa 2019.

RAKUPOLTOT
työnäytös

METSÄ
petrihaavisto

Rakupoltto -työnäytökset
13.5. klo 12-17 Taidekoulun sisäpihalla.
Mahdollisuus päästä seuraamaan keramiikan rakupolttoa taidekoululla. Rakupolttoa tuottavat kuvataiteen opiskelijat Fanni Kestilä ja Saara Nurmi.

Kankaanpään kuvataiteen opiskelija Petri Haavisto
on tunnettu somen puolella tilistään Mies
metsässä, jolla on n. 2880 metsähenkistä seuraajaa.
“Rakastan viettää aikaa metsässä, menettää ajanja paikan tajun, inspiroitua luonnon omista muodoista.
Teokseni liittyvät usein luonnollisesti luontoon ja
näyttely Metsä ei tee poikkeusta.
Tämä on ensimmäinen näyttely kun tuntuu, että
olen saanut panostaa Kankaanpään kuvataideopintoja siihen mitä olen aina halunnut tehdä.”
Petri Haaviston Metsä-näyttely
Kankaanpään harjoituskenttien läheisyydessä
Niementie
8.5. – 31.7.19

FOORUMI
kaupunkijataide

Foorumi taiteen ja kaupungin välillä
Kaikille avoin mahdollisuus aloittaa ja osalistua
keskusteluun ja samalla kollektiivisen taideteoksen luomiseen. ”Foorumi” on auki jokaiselle, joka
tuntee tarvetta sosiaaliseen vuorovaikutukseen,
itsensä ilmaisuun tai kulttuurielämykseen. Se on
piknik, jolle jokainen ohikulkija on tervetullut
kokemaan, jakamaan ja tunnelmoimaan oman
tahtonsa mukaan. Foorumin ylläpitäjänä toimii taideopiskelija, joka pyrkii rikkomaan omaa
kuplaansa asettumalla lähemmäs kaupunkilaisia,
luoden mahdollisimman esteettömän kohtaamispaikan, jossa sana on vapaa.
Foorumia toteutetaan Kankaanpään taideviikon
aikana 13.-17.05.2019 Kankaanpään keskustan
alueella. Tarkemmat paikka- ja aikatiedot informoidaan ajankohtaisesti somessa:
https://twitter.com/FoorumiT
#FoorumiT

HILJAISUUDEN LEHTO
reettaniemi-pynttäri

HILJAISUUDEN LEHTO NOUSEE KANKAANPÄÄN METSÄÄN
Kaipaatko rauhaa ja hiljaisuutta? Istuskella vain
metsän siimeksessä. Nojata puun runkoa vasten,
antaa tuulen ja auringon hyväillä kasvojasi, hiuksiasi. Kuunnella hiljaisuutta ympärilläsi. Kaipaatko
paikkaa luonnon keskellä missä voit vaipua ajatuksiisi, olla vain, meditoida, rukoilla?
Nyt sellaiseen on mahdollisuus. Kankaanpään ulkoilureitin varrelle, viiden tien risteyksen läheisyyteen rakennetaan ”Hiljaisuuden Lehto”- niminen
taideteos. Paikka on avoin kaikille kiinnostuneille,
uteliaille ja rauhaa hakeville. Sinne voi tuoda paperilapulla kirjoitettuja omia rukouksia, toivomuksia
ja pyyntöjä. Myös itselleen tärkeitä muistoja tai
kangassuikaleita ns. rukousnauhoja voi ripustaa
puun oksalle tai paikalla oleviin patsaisiin.
Hiljaisuuden Lehto on rauhoittumispaikka. Paikka
missä vois istuskella metsän siimeksessä, meditoida, rukoilla tai vain olla. Katsella ja kuunnella
luontoa, tuulikellon helinää.
”Hiljaisuuden Lehto” nousee metsään heinäkuun lopussa 2019. Paikan vihkiseremonia
pidetään elokuun alussa. Päivämäärä tarkentuu
myöhemmin.
Lisätietoja taideprojektista antaa Reetta Niemi-Pynttäri. Minut tavoittaa numerosta 044-238
7927 tai sähköpostitse reenie.pynttari@gmail.
com

ALIKULKU
seinämaalausprojekti

2.5.-17.5. 2019
#alikulku
Kuvataiteen seinämaalausopintojakson
projekti Myllymäen alikulkutunneleissä (Tapalankatu ja Toivontie )

REITTI19
ympäristö- ja yhteisötaideprojekti
3.5.-30.8. 2019
#reitti19
Kuvataiteen ympäristö- ja yhteisötaideopintojakson teoksia Kankaanpään
ympäristössä.

KANKAANPÄÄN
TAIDEKOULUN
GALLERIA
9.5.–24.5.
Kevätnäyttely
Kuvataiteen
ensimmäisen vuosikurssin
opiskelijoiden näyttely

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataide Kankaanpää
Paasikivenkatu 24, 38700 Kankaanpää
avoinna ma-pe 9-16

13.6.–6.9.
Kesänäyttely
Kuvataiteen lopputyönäyttelyn ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden teoksia

#taideviikko
#taidekehä
#alikulku
#reitti19
#kankaanpää
#taidekaupunki

