
Rosy Dreams näyttely avoinna
23.8. - 16.9.2012

ma-pe 10.00-18.00
la 10.00-16.00
su 12.00-18.00

Näyttelyn lisäksi esillä on
Pirkanmaan laajin valikoima

uutta ja vanhaa taidetta

Kyttälänkatu 11
33100 Tampere

Sijaitsee Tampereen
Stockmannin takana

Puh. 0400 548 526
tampereen.taidetalo@elisanet.fi
www.tampereentaidetalo.com
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23.8.2012
 Ruokagalleria
Tampere-talon
Café Soolossa

Taiteellinen buffet-kattaus
perjantaisin klo 17-19

31.8.2012 alkaen.

Rosy Dreams näyttelyn
taiteilijat ovat paikalla

Café Soolossa
31.8.2012.

www.tampere-talo.fi/ruokagalleria
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Kutsumme kohteliaimmin
Teidät ja Seuralaisenne taide-
näyttelyn avajaisiin torstaina

23.8.2012  klo  18.00-20.00

Avauspuhe: Kalervo Kummola

Taiteilijoiden tervehdys

Kahden musiikkilegendan ainutker-
tainen duoesitys: Matti Heinivaho ja

Dave “Isokynä” Lindholm

Tarjoilua ja ruokataidetta. Maistiaisia
Tampere-talon Ruokagalleriasta:
keittiöpäällikkö Juhana Paturi

Juontajana toimii Timo Malmi

Tarjoilun vuoksi olemme
kiitollisia jos ilmoitatte tulostanne:
puh.0400 548526 tai art@netti.fi

TIMO-OLAVI JALKANEN
tunnetaan parhaiten
minimalistisesta valokuva-
taiteestaan. Tässä näytte-
lyssä on poikkeuksellisesti
mukana myös hänen
akvarelli-/lyijykynäteoksia.

www.databooks.com/timojalkanen

SIRKKALIISA VIRTANEN
on akvarellitaiteilija.
Useissa tämän näyttelyn
teoksissa hän on
käyttänyt lisäksi tussia
vahvistaakseen teostensa
impressiota.

www.databooks.com/sirkkaliisa

ROSY DREAMS -
näyttelyssä Tampereen
Taidetalossa kaksi eri
ilmaisutapaa kohtaavat.

Avarat, harmaat ja pelkis-
tetyt Timo-Olavi Jalkasen
teokset käyvät vuoropuhelua
kolorististen ja impressioil-
taan runsaiden Sirkkaliisa
Virtasen teosten kanssa.

Erilaisesta tulkintatavasta
huolimatta molempien
taiteilijoiden teokset
kuvaavat tunteita, unelmia
ja unelmoijia.

K
o

h
ta

a
m

in
e

n
 K

u
u

ta
m

o
lla

, 
T

im
o

-O
la

vi
 J

a
lk

a
n

e
n

N
ig

ht
 in

 t
he

 C
ity

, 
S

irk
ka

lii
sa

 V
irt

an
en

Taiteilijat ovat paikalla
Tampereen Taidetalossa
myös su 26.8. ja
su 16.9. klo 16.00 - 18.00

Lisätietoja näyttelystä:
www.databooks.com/
rosydreams
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