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YHTÄ MATKAA
Lapuan taidekoulun näyttely 5.-22.4.2018
Patruunagalleria, Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Kauppakatu 23, Lapua
Avoinna ma-to klo 11.00-19.00, pe 11-17 ja la 11-15
Lehdistötilaisuus 4.4. klo 14.30
Avajaiset ke 4.4. klo 18.00 alkaen Alajoki-salissa. Tervetuloa!
Opastettuja näyttelykäyntejä ja taidekoulun avoimet ovet 20.4. klo 11-17
Näyttely esittelee Lapuan taidekoulun visuaalisten taiteiden kaikkien oppilaiden töitä
lukuvuodelta 2017-18.
Näyttelyn lehdistötilaisuus järjestetään 4.4. klo 14.30
Patruunagalleriassa. Läsnä ovat taidekoulusta valmistuvat opiskelijat, taidekoulun rehtori ja
opettajia.
Näyttelyn nimi Yhtä matkaa juontuu taidekoulun kuluvan vuoden teemoista ystävyys ja
sosiaalisuus. Teema näkyy töiden aiheissa tai yhteisöllisissä tekotavoissa. Teokset kutsuvat
myös näyttelykävijää osallistumaan: Yleisö voi esimerkiksi valokuvata itsensä suurien
paperisiipien edessä ja halutessaan jakaa kuvaa itsestään siivekkäänä sosiaalisessa
mediassa tai pelata Tasapeliä, jossa ihmiset toimivat pelinappuloina.
Saana Leppänen summaa kokemustaan taiteen perusopetuksesta: “Taidekoulussa olo on
ollut aina mukavaa, siellä tapaa aina niitä kavereita, jotka olivat eri koulussa ja joita ei sitten
muuten tullut nähtyä. Kukaan ei ikinä arvostellut toisia ja toisten töitä. Kaikki tekivät kuten
osasivat.” Tänä keväänä käsityöstä valmistuvan Saanan kanssa näyttelyn avajaisissa saavat
päättötodistuksensa Mari Nurminen ja kuvataiteesta Pihla Jaatinen, Elisabet Kaukola,
Sofiya Karhu, Sofia Saranpää, Aino-Maria Suvanto, Linnea Varamäki, Iida Venesoja ja
Viivi Taipale. Viivi pohtii jatkosta: “Kuvataide tulee aina olemaan osa elämääni. Piirrän,
maalaan ja valokuvaan usein, koska se on rauhoittavaa puuhaa ja saa hyvälle mielelle.”
Lapuan kansalaisopiston alaisuudessa toimiva taidekoulu antaa taiteen perusopetusta
kuvataiteen ja käsityön (visuaaliset taiteet), teatteritaiteen sekä ensi syksystä lähtien tanssin
aloilla.
Koulussa
toteutetaan
taiteen
perusopetuksen
yleisen
oppimäärän
opetussuunnitelmaa.
Visuaalisten taiteiden opettajina Lapuan taidekoulussa ovat lukuvuoden aikana toimineet
käsityönopettaja Tuija Juppo ja taideaineiden opettaja Minna Rajalan sijaisena Minna
Bengs-Shrestha. Tuntiopettajina Tiina Laasonen (keramiikka ja kuvanveisto), Henna
Mantere (muotoilu), Taina Polvi-Tyyvi (käsityö), Hanna Peltotupa (huovutus, keramiikka,
digitaide ja -muotoilu), Anna-Kaarina Perko (valokuvaus, digitaide ja -muotoilu) ja
Auli-Maija Luoma (keramiikka).
Lisätietoja: Minna Bengs-Shrestha (044-4384538), Tuija Juppo (044-4384539) sekä rehtori
Terhi Sirén (044-4384530).

