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Poluilla-näyttely avaa uudistuneen Framillen
Karkkilassa sijaitseva Kristiinan kehysliike ja Galleria Framille yhdistyvät uudeksi nimeksi yrittäjän
vaihtuessa. Kehystyspalvelut ja näyttelytoiminta jatkuvat Kehysliike ja galleria Framillessa 1.9.
alkaen. Uudistuneen gallerian avaa Poluilla-näyttely. Näyttelyryhmään kuuluvat taiteilija, puuseppä
Tuuli Autio, tekstiilitaiteilija Soile Hovila, kuvataiteilija Mira Matilainen ja kuva- ja tekstiilitaiteilija
Tarja Pitkänen. Esillä on puuveistoksia, kuvakudoksia, öljy- ja akryylimaalauksia sekä kirjontainstallaatioita.
“Poluilla-näyttelyssä luonto on läsnä teoksissa monipuolisena aihemaailmana, jota tutkimme ja jonka
tarjoamia vastauksia tulkitsemme erilaisin materiaalein ja tekniikoin. Näyttely antaa mahdollisuuden
uppoutua luontokokemuksien rikkauteen, se saa pohtimaan henkilökohtaista luontosuhdetta ja yleisesti
ihmisen roolia luonnon osana sekä luonnossa toimijana. Teoksemme välittävät luonnossa kokemiamme
esteettisiä elämyksiä ja tuntemuksia.”
Taiteilijaesittelyt:
Tuuli Autio
Veistän puusta suuria astiaveistoksia ja muototutkielmia. Käytän moottorisahaa, kirvestä ja
talttoja, joiden rytmikäs jälki saa näkyä. Puussa materiaalina on harras ja ikiaikainen
ulottuvuus. Puiden juurella olen pieni. Toivon, että töissäni säilyy puiden oma kauneus ja
viisaus ja välittyy metsän kunnioitus. Olen työskennellyt puun parissa 20 vuotta. tuuliautio.fi
Soile Hovila
Olen erikoistunut gobeliinitekniikkaan vuodesta 2001 lähtien. Kuvakudokseni syntyvät
pystykangaspuissa rivi riviltä, nurjalta puolelta ja useimmiten sivusuunnasta edeten.
Teoksissani yhdistyy luontolähtöisyys ja abstraktimpi ilmaisu, jolle on tyypillistä siirtymät
värisävyistä toiseen. Tutkin hitaalla tekniikallani vain hetken kestäviä näkymiä, joita sopivasti
osuvat valonsäteet luovat metsässä liikkujalle. Hätkähdyttävä vau-kokemus saa tuntemaan
syvästi ja rakastamaan maailmaamme. soilehovila.net
Mira Matilainen
Sukellan metsän valoihin ja väreihin, vaellan ja hengitän. Maalaan impressioita, tunnetta ja
tarinoita kankaalle vahvasti väreillä. miramatilainen.blogspot.fi

Tarja Pitkänen
Teokseni ovat usein tilaan sijoittuvia installaatioita, joissa ihmishahmot liikkuvat kaksoismaailmassa. Teoksissa tietoinen ja tiedostamaton tulevat näkyviksi. Hahmojen asennoissa
kuvaan tunteita ja asenteita suhteessa luontoon. Ihmisen toiminnan syyt ja niiden seuraukset
ovat usein töideni sisältöjä.
Kehystyspalveluita ja puusepäntöitä
Framillessa teoksia ja esineitä kehystää puuseppä Pia Majava tuore karkkilalainen yrittäjä. Tarjolla
on yksilöllistä ja ammattimaista kehystyspalvelua. Galleriatilaa voi vuokrata näyttelyihin ja erilaisiin
tilaisuuksiin. Puusepänpalveluita kannattaa myös kysyä. Pieniä ja keskisuuria kalusteita tehdään
tilaustyönä. Lisäksi myynnissä on valikoima korkeatasoisia taiteilijatarvikkeita.
Framillen avajaisia juhlitaan kahden päivän ajan pe 1.9. klo 10-17 sekä la 2.9. klo 10-13. Tervetuloa
avajaishulinaan!

Poluilla-näyttely avataan to 31. 8. klo 18-20 (Valtatie 3, 03600 Karkkila). Tervetuloa!
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