Nastolan kesänäyttely 2021 jo ovella:
Luontoretkessä mukana 34 taiteilijaa
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Nastolan kesän 2021 näyttelyn avajaiset ovat jo kuukauden päästä, 12.6.2021. Avajaiset järjestetään
virtuaalisesti ja avajaispuheen pitää tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Kuraattori Veikko
Halmetoja on valinnut mukaan 34 taiteilijaa, joiden työt täyttävät kunnantalon lähes kokonaan ja
levittäytyvät myös lähiympäristöön. Luontoretki on avoinna runsaat kaksi kuukautta ja se on suurin
Nastola-seuran tähänastisista kesänäyttelyistä.
Taiteilijakokoonpanossa on mukana jo kansainvälistäkin kuuluisuutta saavuttaneita, taidemaailman hyvin
tuntemia nimiä sekä juuri valmistuneita nousevia kykyjä. Esillä on maalaustaiteen lisäksi valokuva- ja
videotaidetta, veistoksia, installaatioita ja paikkasidonnaisia, ainutkertaisia teoksia. Paikkasidonnaisten
teosten teko alkaa toukokuun puolessa välissä ja näyttelyn ripustus kesäkuun alussa.
Luontopolku on yksi Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 yhteistyökumppaneista ja siinä on esillä
komeasti kaikki projektin neljä pääteemaa; hiilineutraalisuus, kiertotalous, osallisuus ja luonto sekä vesi.
Näyttelyyn liittyy runsaasti aihepiiriin istuvaa oheisohjelmaa. Pihapiiri-taidepolku lähtee kunnantalon
vierestä ja kiertää kotiseutumuseon ohi Nastolan kulttuurimaisemissa. Polun taiteellisesta toteutuksesta
vastaa taiteilija Kirsimaria E. Törönen. Polulle tulee 25:n vanerifiguurin eläin- ja lapsiaiheinen taideteos,
lasten leikkipaikka ja keppihevosrata. Suomen Metsäyhdistys on lahjoittanut polun varrelle infotaulut,
joissa kerrotaan mm. polun varrella olevista 12:sta puulajista ja jaetaan muuta metsätietoa. Arkkitehti
Matti Oijala pitää polulla kaksi luonto- ja kulttuurikohdekävelyä, ”luennot luonnon helmassa”. Ensimmäinen
on sunnuntaina 25.7. ja toinen 15.8. kello 14.00. Polun varrella on kumpanakin päivänä musiikkiesityksiä.
Luontoretken paneelikeskusteluja on kaksi. ensimmäinen pidetään 5.8., jolloin on Suuri päijät-hämäläinen
ruokakeskustelu. Sen vetäjänä on Jarkko Lehtopelto ja panelisteina keittiömestari Henri Alén, sisältöjohtaja
Laura Höijer, toiminnanjohtaja Päivi Rönni ja kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Toinen paneelikeskustelu
on 12.8. ja sen aiheena on Kestävä taide. Vetäjinä ovat ympäristökoordinaattori Aino Kulonen ja
ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Panelisteina ovat mm. taiteilijat Kirsimaria E.Törönen ja Jan-Erik
Andersson. Molemmat keskustelut pidetään kunnantalolla alkaen kello 17.
Artist Talk, jonka vetää kuraattori Veikko Halmetoja, on 30.6. kunnantalolla kello 17. Samalla yleisö voi
tavata näyttelyn taiteilijoita. Koronatilanteesta riippuen keskustelut toteutetaan tarvittaessa videoituina.
Musiikkia luonnossa ja sisällä
Luontoretken yhteyteen on suunniteltu useita konsertteja, mutta niiden toteutuminen riippuu
koronatilanteesta.
Luontoretki-ulkoilmakosertti pidetään Uusikylässä Uusikartanontiellä 11.7. alkaen kello 14. Konsertissa
esiintyy Arricone Brass Septet, joka on perinteinen torviseitsikko ja soittaa modernia musiikkia.
Kunnantalon valtuustosalissa on kolmena sunnuntaina, 18.7., 1.8. ja 8.8. kello 14 jazz-aiheiset konsertit,
mikäli koronarajoitukset sallivat.
Näyttelyn toteuttaa seuran kymmenhenkinen tuotantoryhmä talkootyönä. Lisäksi muussa näyttelyyn
liittyvässä toiminnassa on mukana suuri joukko paikallisia vapaaehtoisia. Näyttely työllistää kesän ajaksi
vapaaehtoisten lisäksi viisi työntekijää.
Näyttely on avoinna 13.6.-15.8. ti -su kello 11 -17 ja elokuun loppuun asti myös viikonloppuisin.
Näyttely järjestetään Nastolan tyhjilleen jäävässä kunnantalossa, osoitteessa Pekkalantie 5, Nastola kk.
Liitteinä: Luontoretken taiteilijalista ja kuva Henrik Härkösen paikkasidonnaisesta teoksesta, jonka taiteilija
on toteuttanut kunnantalon tyhjillään olevaan huoneeseen.
Lisätietoja: www.nastolankesanayttely.fi tai Kirsti Tonttila, puh 040 5050 677, tonttilakirsti@gmail.com
Kuvateksti: Henrik Härkönen: Ghosts, tilaan upotettu reliefi 258 x 258 x 258 x 258 2019.

