
Aika yhdessä, tilkku- ja tekstiilitöitä moninaisesti  
Neuliaisten 10-vuotisjuhlanäyttely 13.11.–8.12.2013 Käsi- ja taideteollisuuskeskus Verkaranta, Verkatehtaankatu 2, Tampere   Aika yhdessä on 10 vuotta toimineen tilkkuiluryhmän näyttely, jossa luovuus on päästetty irti. Näyttelyn työt ovat melkein kaikki uusia ja tätä näyttelyä varten tehty. Jokainen 12 naisesta on valmistanut näyttelyyn kolme työtä, joista yksi on kaikilla samankokoinen Aikaneliö. Lisäksi jokainen on työstänyt yhteistä työtä, jonka nimi on Meidän viivat. Yhdessä toimitut 10 vuotta ovat muuttaneet meitä monella tapaa. Näyttelyssä on myös seinästä reväistyt -osuus, jossa tekstiilityöt ovat erkaantuneet seinältä kolmiulotteisiksi teoksiksi. Niissä näkyy, mitä aika ja sen kuluminen merkitsevät tekijöille.   Neuliaiset on perustettu kesällä 2003 muutaman innokkaan tilkkuilijan toimesta. Perustajajäseniä yhdisti halu oppia uutta ja samanhenkisistä ihmisistä koottiin kurssiporukka. Yhdessä etsittiin sopi-via kurssiopettajia ja -paikkoja. Vuosien myötä ryhmän jäsenten taiteellinen ja tekninen osaaminen on kehittynyt lukuisilla erilaisilla käsityö- ja kuvataiteen kursseilla. Tavoitteena on koko ajan ollut ennakkoluuloton materiaalien ja tekniikoiden yhdistäminen sekä halu kehittyä luovassa ilmaisussa. Ryhmässä toimiminen on vaatinut sitoutumista, mutta juuri se on antanut potkua omalle tekemi-selle.   Ryhmän nimi Neuliaiset on peräisin Kalevalasta ja tarkoittaa ampiaista. Ryhmä koostuu 12:sta eri puolilla Suomea asuvasta naisesta. Yhteinen harrastus yhdistää eri-ikäisiä ja erilaisissa ammateissa toimivia tai toimineita naisia. Kesäisin kokoonnutaan yhteiselle kurssille, jolta haetaan innoitusta, ideoita ja yhdessäoloa. Samalla pohjustetaan tulevia näyttelyitä, joita on ollut noin yksi vuodessa.   10-vuotisjuhlanäyttelyn paikaksi valikoitui Tampere keskeisen sijaintinsa vuoksi ja Verkaranta on oivallinen paikka tekstiilinäyttelylle. Ajankohta valittiin Suomen suurimman käsityötapahtuman Suomen kädentaidot -messujen aikoihin sopivaksi.   Aika yhdessä -näyttelyssä ovat mukana:  Anja Boström (Espoo) anja.brostrom@elisanet.fi Eeva Hermaala (Jyväskylä) eppuli01@suomi24.fi Eija Jokitalo (Vantaa) eija.jokitalo@helsinki.fi Merja Kainulainen (Pori) merja.kainulainen@dnainternet.net Pirjo Kekäläinen (Järvenpää) pirjo.k.kekalainen@gmail.com Ritva Klenberg (Turku) ritvaliisa@hotmail.com Sirkka Korpinen (Pori) sirkka.korpinen@dnainternet.net Maarit Lukin (Espoo), maaritlukin@gmail.com Raija Manninen (Jyväskylä) raija.manninen@jkl.fi Tuija Oravainen (Järvenpää) tuija.oravainen@kolumbus.fi Tea Savola (Kirkkonummi) tea.savola@metropolia.fi Maija Uusitalo (Forssa) maija@tilkku.fi   Neuliaiset rakentavat näyttelyä Verkarannassa tiistaina 12.11.2013 klo 14–18.Näyttelyn avajaisia vietetään lauantaina 16.11. klo 11–12. Näyttelyn avaa tilkkutaiteilija Vuokko Isaksson Oulusta.   Lisätietoja:  Pirjo Kekäläinen, Järvenpää, pirjo.k.kekalainen@gmail.com, 045 2312 332 Tuija Oravainen, Järvenpää, tuija.oravainen@kolumbus.fi, 0500 603 984 Raija Manninen, Jyväskylä, raija.manninen@jkl.fi, 040 5022 887  


