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DISKO KAMPISSA JA J****N NODE SPACEssa  
Opiskelijat juhlivat 100-vuotiasta kuvataideopettajakoulutusta kaksiosaisella näyttelyllä 
 
Kuvataideopettajia on koulutettu Suomessa tasan sata vuotta. Ensi alkuun 
piirustuksenopettajat saivat oppinsa Ateneum-rakennuksessa sijainneessa 
Taideteollisuuskeskuskoulussa. Nykyisin opetuksesta vastaa Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulu, jossa tulevat kuvataideopettajat oppivat paljon muutakin 
kuin pitämään kynää kauniissa kädessään ja piirustamaan. Siitä kertoo KUVIS1000 
Exhibition.  
 
Nykytaiteella ja sen ilmiöillä on merkittävä paikka Aalto-yliopiston kuvataideopettajien koulutuksessa. 
Opinnoissa keskitytään materiaalien ja taiteen välineiden hallinnan ohella taiteellisen ajattelun ja 
käsitteellisen ymmärryksen kehittämiseen. Kuvataidekasvatuksen perustoiksi on noussut yhdessä 
tekeminen ja etsiminen, uteliaisuus ja ihmettely. Siksi kuvataidekasvattajien koulutuksen tavoitteena ei ole 
vain heijastella ja pohtia sitä mitä taide tai todellisuus on, vaan aktiivisesti tuottaa uutta tietoa ja 
todellisuutta sekä synnyttää uudenlaista toimijuutta.  
 
Tästä oivana esimerkkinä on kuvataideopettajakoulutuksen 100-vuotisjuhlien ja Aalto Festivalin yhteyteen 
toteutettu KUVIS1000 Exhibition. Kaksiosainen näyttelykokokonaisuus on esillä Aalto-yliopiston Arabian 
kampuksen NODE Space –näyttelytilassa ja Kampin kauppakeskuksessa. Näyttely tuo esiin nykyisten 
opiskelijoiden, opettajien ja alumnien teoksia, esityksiä, projekteja ja työpajoja. Sen ovat kuratoineet 
kuvataidekasvatuksen opiskelijat lehtori Minna Suoniemen ja lehtori Riikka Haapalaisen ohjauksessa. 
 
 
Opiskelijoiden kuratoima KUVIS1000 Node Exhibition 
 
Mitä h*******ä täällä tapahtuu! KUVIS1000 Node Exhibition herättää NODE Spacen koomasta, kun 
kuvataidekasvatuksen opiskelijat täyttävät tilan taiteella haastaen pyhän valkoisen galleriatilan leikkisällä ja 
rohkealla otteella. Jotain ennennäkemätöntä. 
 
Näyttely on hieno läpileikkaus tulevaisuuden tekijöiden monipuolisesta osaamisesta. Mukana on teoksia yli 
kolmeltakymmeneltä opiskelijalta, joista jokainen tuo mukaan omakohtaisen näkökulmansa siitä mitä 
taidekasvatuksen uusi vuosituhat voi tuoda tullessaan. Jotain uutta. 
 
Näyttelyn on kuratoinut kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden ainejärjestö Kooma ry. Teosten tekniikat 
läpäisevät nykytaiteen kentällä käytössä olevat metodit. KUVIS1000 Node Exhibition katsoo tulevaisuuteen 
ja tulkitsee sitä tuhatta ja sataa. Jotain j****n.  



 
Taidekasvatuksen opiskelijat kutsuvat sinut mukaan karnevaaleihin – ennen oli ennen ja nyt on nyt, mutta 
millainen on kuvataidekasvattaja vuosimallia 3015? Jotain varmasti. 
 
 
Kuvataidekasvatuksen alumnien ja opiskelijoiden KUVIS1000 Kamppi Exhibition  
 
KUVIS1000 Kamppi Exhibition tuo Diskon Kampin kauppakeskuksen tyhjään liiketilaan. Tilapäisnäyttelyn 
tempo luo uusia suhteita, primitiivistä itseilmaisua, yhdessäoloa, hengailua, vaihtuvuutta, yllätyksellisyyttä, 
läheisyyttä, rituaaleja, pitkäkestoisuutta, tanssia… 
 
Lähtökohtana näyttelylle on ollut kauppakeskus valkoisesta kuutiosta poikkeavana tilana. Millaista olemista 
siellä sallitaan? Keitä siellä oikein on? Onko kauppakeskus nykypäivän tori, jonne kokoonnutaan 
oleilemaan? Miten tila ohjaa oleilua? Entä mikä on taiteen paikka kauppakeskuksessa? KUVIS1000 Kampin 
työryhmä toteutti liiketilaan näkemyksensä taidekasvatuksesta: kokemuksellisen tilan, joka voi olla 
lähestyttävä kenelle tahansa. 
 
KUVIS1000 Kamppi on taidenäyttely, joka toimii, tapahtuu ja muuttuu. Tilassa tarjoillaan pysyvän 
ripustuksen ohella päivittäin vaihtuvia esityksiä ja osallistavia teoksia. Mukana menossa on kulttimainetta 
keränneitä teoksia, kuten esimerkiksi Party-jumppa, Best dance moves ja Runogeneraattori sekä 
suomalaisen nykytaiteen kärkikaartia kuten Tärähtäneet Ämmät, Otto Karvonen, Maiju Salmenkivi ja Aleksi 
Tolonen. Näyttelyn on kuratoinut ja toteuttanut kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman Kuva Tila Aika -
kurssin työryhmä. 
 
 
 

KUVIS1000 Node Exhibition 
19.5.–4.6.2015 
NODE Space, Hämeentie 135 c, 5. krs 
Avoinna ma-to 8-19, pe 8-17 
 
 
 

KUVIS1000 Kamppi Exhibition 
21.5. - 26.5.2015 
Kampin kauppakeskus, 1. kerros 
Avoinna kauppakeskuksen aukioloaikoina 
 

Yhteyshenkilöt KUVIS1000 Node Exhibition:  
Riikka Haapalainen / riikka.haapalainen(at)aalto.fi / 050-4309951  
Heikki Heinonen / heikki.heinonen(at)aalto.fi / 0400-441638 
 
Yhteyshenkilö KUVIS1000 Kamppi Exhibition:  
Minna Suoniemi / minna.suoniemi(at)aalto.fi / 050-4111906  

Näyttelyyn liittyviä lehdistökuvia: http://www.aaltofestival.fi/2015/fi/media/ (kuvapankki) 

 

KUVIS1000-näyttelyn lisäksi kuvataideopettajakoulutuksen satavuotisjuhla KUVIS 100 näkyy toukokuussa mm. 
juhlaseminaarissa Ateneumin taidemuseossa 21.–22.5. ja muissa tilaisuuksissa pääkaupunkiseudulla. Satavuotisjuhlat ovat 
osa Aalto Festivalin (18.–31.5.) ohjelmaa. Tänä keväänä ensimmäistä kertaa järjestettävä Aalto Festival esittelee Aalto-
yliopiston opiskelijoiden, vastavalmistuneiden ja akateemisten osaamista. Lisätietoa tapahtumista: kuvis100.fi ja 
www.aaltofestival.fi. 


