Omia ja toisten polkuja -näyttelyhanke 2018
Eri kouluasteiden yhteinen kuvataidekasvatuksen oppilastyönäyttely levittäytyy Aalto-yliopiston
Espoon Otaniemen kampuksen sisä- ja ulkotiloihin sekä verkkoon 18. – 21.6.2018. Näyttely on
osa InSEA:n kansainvälisen INTERVENTIONS-taidekasvatuskongressin
(http://taide.aalto.fi/en/research/insea/) taideohjelmaa
(http://taide.aalto.fi/en/research/insea/index/art_program/). Kutsumme mukaan näyttelyyn
kaikkia suomalaisia kuvataidekasvattajia sekä heidän oppilaitaan ja opiskelijoitaan!
Näyttelyyn tulevien teosten tai taidetekojen lähtökohdiksi on valittu kongressin teemoista:
•
•
•

taiteiden ja tieteiden välisyys
ilmastonmuutos
kulttuurinen muuttoliike ja moninaisuus

Erityisesti toivomme teoksia, joissa tulevat esille lasten ja nuorten omat ajatuspolut valituista
teemoista sekä heidän taidekokemukset että kokemukset kuvataiteen opiskelusta. Näyttelyn
teoksia voit toteuttaa osana normaalia kuvataiteen opetusta. Teemoja voit käsitellä oppilaiden
ja opiskelijoiden kanssa hyvin laajasti ja joustavasti, kaikkia visuaalisia ilmaisumuotoja ja
tekotapoja käyttäen. Tavoitteemme onkin tuoda esille suomalaisen kuvataiteen opetuksen ja
opiskelun moninaisuus.
Lisätietoja: http://www.kuvataideopettajat.fi/omia-ja-toisten-polkuja/
Kerro meille järjestäjille ja muille osallistuville kirjallisesti ja kuvallisesti, millaisia töitä teet
opiskelijoidesi kanssa ja tee kokonaisuudestasi alikansio Omia ja toisten polkuja – oppilastyöt
näyttelyyn -pääkansioon Google Driveen:
https://drive.google.com/open?id=1VRPjN0FCrGemiq7fKR2LRBIrNC9JWyJ1
Jos drive ei toimi / et osaa, laita tiedot liitteinä alla oleviin sähköpostiosoitteisiin. Voit myös käydä
kurkkaamassa drivesta jo sinne ladattuja esimerkkejä! Google Drive -kansiosta löytyy myös PDFtiedosto, jossa on esitelty käytössämme olevat näyttelytilat: Kandidaattikeskusken AULA A ja
Oppimiskeskuksen LOBBY ja FOYER.
Kerro muutamalla sanalla (word-dokumentti, tms.) mitä konkreettisesti on tulossa: video, kaksitai kolmiulotteisia, dokumentointeja, mistä materiaaleista, jne.
Kerro erityisesti, jos tiedät jo nyt ripustukselle olevan jonkin erityistarpeen tai on otettava

huomioon jotain erityistä (esim. kootaan ripustusvaiheessa osista/paloista).
Kerro myös, pääsetkö mukaan ripustamaan tai purkamaan - ks. aikatalu alempaa.
VIELÄ EHTII MUKAAN!!! Pidennetty dl 11.4.2018 (Tässä vaiheessa esittely voi olla lyhyt ja
napakka, eikä kuvien tarvitse olla painokelpoisia – saavat toki olla :)
Näyttelytyöryhmä kokontuu 16.4. – tämän jälkeen osallistuvat saavat lisätietoa hankkeesta
Tiedotusta varten pyydä, että pääset hankkeen sähköpostilistalle polkuja@kuvis.fi, jota
hallinnoidaan Kuvataideopettajat ry.: kautta (erja.väyrynen@kuvis.fi).
Julkaisumahdollisuus Stylus-lehdessä:
Hankkeesta tehdään kansainväliseen jakeluun tarkoitettu eStylus, joka toimitetaan toukokuun
puoleen väliin mennessä. Voit tehdä projektistasi lyhyen tekstin (mieluusti englanniksi ;)!)
Lopullinen pituus julkaisussa määräytyy lopulta sen mukaan, montako koulua/kokonaisuutta/
teosta on mukana. Ja dokumentoi prosessia, jos se on vielä käynnissä (DPI300) – hyviä kuvia
tarvitaan aina!
Näyttelyiden ripustus:
Lauantai 16.6.2018 klo 09.00 – 18.00
Maanantai 18.6.2018 klo 08.00 – 19.00
Näyttelyiden avajaiset:
Maanantai 18.6.2018 klo 19.00 - 21.00 (Artistic Interventions / Exhibition program of InSEA 2018,
kaikki näyttelyt)
Näyttelyiden aukioloajat:
Kaikki näyttelyt ovat avoinna 18.6. – 21.6.2018
Näyttelyt ovat avoinna näyttelytilojen kesäaukioloaikojen mukaisesti paikasta riippuen,
pääsääntöisesti noin 08.00 – 16.00 (tämä tieto tarkentuu vielä kevään myötä ja ilmoitetaan
viestintäkanavissa myöhemmin). Maanantaina avajaisten aikana kaikki näyttelytilat ovat avoinna
21.00 asti.
Näyttelyiden purku:
Torstaina 21.6.2018 klo 15.00 – 18.00
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