Brinkhallin taidenäyttelyt kesällä 2022

Kahvila:
7.6.-10.7.

Auli Muurinen-Kitula

”Kosketus”

Näyttelyn suojelija on suurlähettiläs Eva-Christina Mäkeläinen

Näyttely ” KOSKETUS ” muodostuu sekä näkyvästä että näkymättömästä kosketuksesta. Kosketus,
joka on konkreettinen käden, katseen tai muuten havaittavissa oleva, mieltämme liikuttava tunne.
Koemme kaikki kosketusta tunnetasolla myös näkymättömänä, hetkessä, muistoissa, paikoista, jotka
ovat olleet meille tärkeitä tai maisema, joka häipyy usvaan kuin yksilö, joka häviää yhteiskunnan
massaan.

Kahvila:

12.7.-14.8.

Merja Sipiläinen-Kuhlberg aka Meria Q

"Pää ruusupilvissä, saappaat sinisavessa"
Näyttelyn intuitiiviset sekatekniikkateokset ovat värikkäitä, monikerroksellisia ja tarinallisia. Ne kuvastavat yhtä lajia niin tätä hetkeä kuin mennyttä ja tulevaa. Maalausten viestit avautuvat katsojalle usein
pikku hiljaa ja niiden äärelle kannattaa tietoisesti pysähtyä.

"Loitsu"

Kavaljeerisiipi:
7.6.-14.8.

Nina Packalén

”FEATHERS – HÖYHENIÄ”

Taidenäyttelyni teokset voisivat olla vaikkapa kuin pieniä höyheniä arjessamme. Teokset avaavat
katsojalle mahdollisuuden kurkistaa jonnekin taianomaiseen maailmaan ja löytää itsestä jotakin, mikä
puhuttelee ja vahvistaa. Sama teos voi yhdelle olla kuin talismaani, joka muistuttaa omasta voimasta
ja päämäärästä, kun taas jollekin toiselle kohtaaminen teoksen kanssa voi mahdollistaa kauneuden
kokemisen hetken, joka synnyttää itsessä muiston tai tarinan”, teosten luoja Nina Packalén toteaa.

(Säröjä ja valoa)

Pakaritupa:

7.6.-3.7.

Eero Nives, Niina Villanueva, Appe Leppänen, Heli Lundström, Salla Sillgren:
Suvisalonki II

"Suvisalonki II on viiden turkulaisen kuvataiteilijan ryhmänäyttely, joka kokoaa yhteen maalauksia ja
veistoksia monipuolisilta tekijöiltä. Ensimmäinen Suvisalonki järjestettiin Brinkhallin kartanon
Pakarituvassa kesällä 2021. Järjestyksessään toisen Suvisalongin taiteilijat ovat Eero Nives, Niina
Villanueva, Appe Leppänen, Heli Lundström ja Salla Sillgren."

Pakaritupa:

5.7.-24.7.

Valokuvaajat Marjukka Irni ja Susanna Lyly
Distances - Intimacy Näyttely koostuu kahdesta osasta.
Turkulaisen valokuvaajan Marjukka Irnin "la la love" valokuvasarja kertoo rakastamisen vaikeudesta,
häpeän tunteen voittamisesta ja ilon hetkistä. Ihastuminen 50+ ikäisenä ei ole enää yhtä kevyttä tai
helposti mukaansa tempaavaa kuin nuorena, kun mukana kulkevat muistot pettymyksistä ja
menneisyyden suhteista.

Tamperelaisen valokuvaaja Susanna Lylyn "Kohtaamisia - Etäisyyksiä" on kuvasarja ihmisistä
koronan aikaan. Teokset on kuvattu vuosina 2020-2022 eri puolilla Suomea sekä Tartossa ja
Malagassa. Kuvat kertovat kaipuusta, yksinäisyydestä, odotuksesta ja toisen ihmisen tärkeydestä
tässä ihmeellisessä aikakaudessa.

Pakaritupa:
26.7.-14.8.

OlliPekka Kangas

Rakkaudesta lajiin

Brinkhallin leipomo täyttyy taiteesta. Maalauksia, valokuvia ja installaatiota kiehtovassa ympäristössä.
"Oleellista teoksissani ovat valo, väri ja tekstuuri, joista yhdessä muodostuu jotain vaikeasti nimettävää,
mutta samalla selvästi tunnistettavaa."

2022, Kesäyö saaristossa, akryyli, muste ja lyöntimetalli DeepEdge canvakselle 50x40x4

