Lehdistötiedote 4.11.2021

Dr.Groove Arts Foundation sr.
Suomeen on perustettu uusi taiteilijoiden urakehitystä tukeva sekä artistien ja yleisön kohtaamisia
edistävä säätiö – Dr.Groove Arts Foundation sr. Säätiö julkistetaan 6.11. pidettävässä Taide Palaa
gaalassa Astoria-salissa, jossa esiintyy joukko eturivin taiteilijoita ja nousevia tähtiä.
Osallistumisellaan he haluavat tukea säätiön toimintaa.
Taide Palaa gaalan esiintyjiä ovat mm.
• Ida Elina, pop-kanteletar, Vuoden Esiintyjä 2019
• Olli Soikkeli, kansainvälisesti arvostettu Django-jazz kitaristi
• Virpi Pahkinen, yksi pohjoismaiden arvostetuimmista koreografeista ja tanssijoista
• Viljami Heinonen, arvostettu maalaustaiteilija, joka maalaa illan aikana teoksen pääsalissa.
Musiikkia, runoutta, tanssia sekä kuvataidetta yhdistävässä gaalassa kuullaan useita kantaesityksiä.
Tilaisuudessa järjestetään myös valokuvataidenäyttely, johon teoksiaan ovat luovuttaneet
Elisa Lovati (Italia), Olli Lipsanen (Uusi-Seelanti), Jeff Berger (USA), Sakari Lönnblad ja Eeva Räihä.
Säätiön isä on yksityistä Dr.Groove-musiikkiklubia jo neljä vuotta olohuoneessaan pitänyt Jyrki
Kontio: ”havaitsin kuinka korona-ajan eristys on ollut taiteen kuluttajille ja sen tekijöille haastava,
pahimmillaan tuskallinen ja elämyksellisesti köyhdyttävä kokemus.”
Vaikka DGAF-säätiö on vielä toistaiseksi pieni kontribuutio taiteiden kenttään, on se jo tässä
vaiheessa osoittanut koskettavansa monia: gaalaan osallistuu noin 150 taiteilijaa ja taiteen ystävää.
”Tällaista tarvitaan koronan jälkeiseen aikaan”, Dr.Groove, alias Jyrki Kontio, kertoo.
Säätiö toiminnan tavoitteet
• Edistää taitelijoiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä musiikin, kuva- ja valokuvataiteen,
digitaalisen taiteen, performanssien ja erilaisten taidetapahtumien toteuttamiseen.
• Edistää taiteilijoiden kehittymistä urallaan myös muilla tavoin, kuten avustamalla
verkostoitumisessa ja esiintymismahdollisuuksien järjestämisessä.
• Tukea teknologisia innovaatioita, jotka edistävät taiteellista toimintaa, taiteen ja yleisön
vuorovaikutusta sekä taiteen uudenlaista kokemista.
Jyrki Kontion ja yrityksensä R & D-Ware Oy:n perustaman säätiön hallitukseen on valittu:
• Jyrki Kontio, hallituksen puheenjohtaja, ex-Nokia johtaja, ex-professori, sarjayrittäjä ja
bisnesenkeli
• Pekka Lehtinen, asianajaja ja varainhankinnan neuvonantaja, Kiasma Tukisäätiön hallituksen
puheenjohtaja, aiemmin mm. asianajotoimisto Castrén & Snellmanin osakas
• Päivi Kujanen, taiteilijanimeltään Ida Elina, pop-kanteletar, vuoden esiintyjä 2017, Suomen
nuorkauppakamareiden Vuoden Menestyjä yleisön suosikki 2021
• Sissi Kärkkäinen, Press & PR d'Oro Oy:n toimitusjohtaja, PR- ja tiedotusalan konsultti
• Minna Pentti, Fantastico Production Oy:n toimitusjohtaja, viihde- ja kulttuurialan rautainen
moniosaaja
Taide Palaa -gaala livestriimataan 6.11. klo 18 alkaen osoitteessa
https://www.facebook.com/events/403182747849309
Säätiön verkkosivut julkaistaan 6.11. osoitteessa www.dgaf.fi
Lisätietoja: Jyrki Kontio, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 8232800 ja
Sissi Kärkkäinen, tiedottaja, puh. +358 40 8418677

