TAITEENTEKIJÄ CV

TUUSULA 2021

SIRPA JÄRVINEN
Olen syntynyt Keravalla vuonna 1973 ja kasvanut värikynät ja muovailuvahat käsissä tavallisessa
työläiskodissa kerrostalolähiössä. Tuusulaan olen asettunut asumaan oman perheeni kanssa jo
vuonna 1998.
Valokuvaus, arjen dokumentointi ja kiinnostus taiteen tekemiseen ovat periytyneet isältäni.
Rakkaus väreihin ja luonnossa liikkumiseen ovat vahvistuneet iän myötä ja teoksissani on
useimmiten nähtävissä luonnon vaikutus ihmismieleen. Usein pyörittelen teoksissani fantasiaa ja
luontoelämyksiä yhteen sulauttaen.
Työelämässäni ja myös nyt omassa yrityksessäni olen ollut aina tavalla tai toisella kytköksissä
taiteeseen, taiteen tekemiseen, taidekasvatukseen sekä valokuvaamiseen/valokuvien käsittelyyn.
Ateljeeni sijaitsee Tuusulassa, Kellokosken Ruukissa, jossa usein teokset esillä tai sopimuksesta
teosten esittelyjä.
Taidesivustoni osoitteessa www.sirpajarvinen-art.fi
Instagram @sirpajarvinenart
sirpa@zirbaslife.fi
*KUUMART ry jäsen
*SUOMEN TAITEILIJAT ry jäsen
"Kävimme läpi sinun hakemuksen ja teoskuvat tuossa kokouksessa.
Hallituksen taiteilijajäsenet käsittelivät hakemustasi ja olivat
ilahtuneita pitkäaikaisesta urastasi taiteen parissa. Kaikki
kolme teosnäytettäsi olivat hyvin omaperäisiä tyyliltään ja näkemykseltään.
Olet laaja-alainen ilmaisussasi, tuot valoa herkän kauniisti esille ja annat
erilaisten muotojen keskustella teoksissasi, värit ovat upeat.
Hallitus on päätöksessään yksimielinen,
tervetuloa Suomen Taiteilijat ry:n jäseneksi!"

KOULUTUS
-Taideopinnot kesken Keravan opistossa, (Aikuisten kuvataiteen perusopinnot, kesken)
-Digitaaliprinttaus- ja esitystekniikka, avoin AMK Tikkurila
-Itse oppinut taiteilija

-Tehnyt pitkän uran varhaiskasvattajana (lastenhoitaja ja esi- ja alkuopettaja) usein vastuualueena
taidekasvatus. Mukana myös useamman vuoden kunnan taidekasvatus työryhmässä (Taikatuuli)
AIEMMAT TAIDENÄYTTELYT
4/2016

Tuusulan kunnan talon Aulagalleria, ensinäyttelyni
Mielenrauhaa, iloa ja inspiraatiota metsäpoluilta

6/2016

Keravan kirjaston lastenosasto
Luonto on kaunis, ilo asuu siellä

11/2016

Keravan kirjaston Ikkunagalleria
Ihmeen äärellä

5/2017

Tuusulan Popup tila Aunela
Taide&Design&Kädentaidot myyntinäyttelyni

6/2017

Kerava, Galleria Alli
Kukkiva Alli näyttelyssä teoksiani mukana

2/2018

Tuusulan kunnantalon Aulagalleria
Tunteellisia kuvia ja kuviteltuja tunteita

3/2018

Järvenpää, ravintola Huvila
Akvarelleja, tussipiirroksia, akryylimaalauksia

1/2019

Kerava, Hammaslääkäriasema Omppu
Vaihtuva (pysyvä) taidenäyttelyni

2/2019

Tuusulan kunnantalon Aulagalleria
Puutarhassani soi hiljainen sivellin osa 1.

5/2019

Hotelli Gustavelund, Aulagalleria
Puutarhassani soi hiljainen sivellin osa 2.

7/2019

Kerava, Galleria Alli
Fortissimo (yhteisnäyttely Carita Nissinen, Pianissimo)

4/2020

Virtuaalinen taidenäyttelyni YouTubessa
https://youtu.be/VdA4rWy4D4s

6/2020

Tuusula, Popup tila Aunela
Taidenäyttely sekä työnäytös (syntyi teokset Riikinkukko ja Niitty)

10/2020

Riihimäki, Galleria Tärinä

Mukana Visiitti näyttelyssä teokseni Takapihan Fasaani
11/2020

Kerava, Galleria Alli
Galleria Allin 30v. juhlanäyttelyssä mukana, KuumArt yhteisnäyttely.

6/2021

Tuusula, Gustavelundin Aulagalleria
Yksityisnäyttely, Night flight of butterflies

7/2021

Helsinki, Galleria Fogga
Äsken syntyneet- teemallinen yhteisnäyttely.

8/2021

Helsinki, Kaapelitehdas, Suomen Taiteilijoiden vuosinäyttely.
Mukana teokseni ”Once upon a time”

9/2021

Tuusula, Rantatien Galleria, KuumArtin vuosinäyttely.
Mukana teokseni ”Million miles away and around”

TULOSSA
10-11/2021 Järvenpää, Ravintola Huvila
Yksityisnäyttely. Akryylimaalauksiani vuosilta 2019-2021

