
Jari Viljanen

Curriculum vitae

Helia, ammatillinen opettajakorkeakoulu, pedagogiset opinnot (35 ov), 2005
Lahden ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti, kuva- ja mediataiteen erikoistumisopinnot
(40 ov), 2003
Lahden ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti, kuvataiteilijan amk-tutkinto (160 ov), 1999
Imatran taideoppilaitos, kuvataiteilijan jatkolinja (valokuvaus, taidegrafiikka), 1993
Byam Shaw School of Art, Lontoo (abstrakti & käsitteellinen taide, taidegrafiikka), 1989
luentoja ja seminaareja visuaalisista taiteista, estetiikasta ja luovuudesta

KOULUTUS

TYÖSKENTELY Kymenlaakson Opisto, valokuvauslinjan vastaava opettaja 1999-
Kymenlaakson Opisto, taideaineiden tuntiopettaja
Kouvolan kaupungin kansalaisopisto, taideaineiden tuntiopettaja
Kouvolan lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Kuusankosken lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Valkealan lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Kuusankosken terveydenhuolto-oppilaitos, aikuiskoulutuksen luokanvalvoja
Kouvolan käsi- ja taideteollisuus oppilaitos
Artcoma Oy, mainonnan suunnittelu ja tilasuunnittelu
Mainosmyyrät, ad-assistentti
Långbro Sjukhus, psykiatrinenhoitaja

- Valokuvakeskus - Rantagalleria, Oulu (Desert Inn)

- Kluuvin galleria, Helsinki (Desert Inn)

- Galleria Just, Turun taiteilijaseuran galleria (Desert Inn)

- Galleria Kipinä, Lahden taiteilijaseuran galleria (Desert Inn)

- Kouvolan taidemuseon yläkerta (Desert Inn)

- Sippolan hovi, Vonteenin valssi-kesätapahtuman taiteilija, Anjalankoski
  (Last Chance to Eldorado)

- Galleria Becker, Jyväskylän taiteilijaseuran galleria (Let the sun fall)

- Piika ja Renki, Elimäki (gravyyri -valolla kaivertaminen)

- Savonlinnan taidemuseo (Paratiisi on aina jossakin muualla)

- Kouvolan taidemuseon yläkerta (This story is old but it goes on)

- Valokuvagalleria Hippolyte, Helsinki (The little things that kill)

- Rauman taidemuseo (in my heart it was so real)

- Porvoon taidehalli (no hope - no harm)

- Mikkelin valokuvakeskus (kuolemaksi hänen untaan luulimme ja uneksi
  kuolemaansa)

- Kuusankoski-talo (Love is a Temple)

- Galleria Vision, Speyer, Saksa
- Galleria Uusikuva, Kotka (no hope - no harm)

- Imatran taidemuseo (no hope - no harm, just another false alarm)

- Taiteilijatalo, Kouvola
- Loviisan kaupunginmuseo
- Kustaan galleria, Valkeala (Naked kiss)

- Galleria Opri, E-Karjalan taiteilijaseuran galleria, Lappeenranta
- Joensuun taidemuseo/Temporaali (Office of marriage counselling)

NÄYTTELYT



-Taiteilijatalo, Kouvola (in statu nascendi)

-Doglands gallery, Lontoo
-Galleria 5, Kouvola 1989

JÄSENYYDET Valokuvataiteilijoiden liitto, varsinainen jäsen

populaarikulttuuri, metsästys & saksanseisojatHARRASTUKSET

JULKAISUT

“Mitä ei voi sanoa” - Kaakkois-suomalaista valokuvataidetta:
Valokuvagalleria Nykyaika, Tampere
Galleria Otso, Espoo
Mikkelin valokuvakeskus
Imatran taidemuseo
Kouvolan taidemuseo
“L’amour” - rakkausaiheista kuva-ja valokuvataidetta: Tikanojan taidekodin
kesänäyttely, Vaasa
Mäntän kuvataideviikot - suomalaista nykytaidetta
“Pentagoni” - Kaakkois-suomalaista kuvataidetta:
Etelä-Karjalan taidemuseo, Lappeenranta
Borey Art Gallery, Pietari, Venäjä
“Salainen puutarha” - Hämeenlinnan taidemuseon kesänäyttely
Kouvolan taideseuran ja kameraseuran ja Kotkan taiteilijaseuran näyttelyitä

RYHMÄNÄYTTELYT

APURAHAT Kaakkois-Suomen taidetoimikunta
Lahden ammattikorkeakoulun stipendirahasto
Taiteen keskustoimikunta, valokuvataide
Kymen läänin taidetoimikunta 3x
Kymenlaakson rahasto 2x
Kouvolan kaupunki 2x
Kouvolan sivistys- ja urheilutalosäätiö 5x
Lions-Salpaus, Kouvola

KOKOELMAT Helsingin kaupungin taidemuseo
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Imatran taidemuseo
Puolustusvoimat
yksityiset kokoelmat

- Musta taide/ valokuvalehti - Mitä ei voi sanoa 2001
- Kuvia rakkaudesta-kärleks bilder, Tikanojan taidekodin julkaisuja 3/01
- Pentagoni - Kymen läänin kuvataidetta 1996
- Ihmisen mittaa - Mäntän 2. kuvataideviikkojen näyttelykirja 1995
- Salainen puutarha - Hämeenlinnan Taidemuseon julkaisuja 4/1994

-Galleria Ruutikellari, Hamina (fine)

-Galleria Spectra, Kristiinankaupunki

+


