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Kasvun kausi
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun näyttely tutkii
taidepedagogiikan ja yhteisötaiteen rajapintaa.
Kouluissa toteutetaan monialaisia ja ilmiöpohjaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden mahdollistamat kokemukselliset,
yksilölliset ja yhteisölliset toimintamuodot luovat mielenkiintoista keskustelua taiteen lähtökohtien kanssa. Voiko
oppiminen olla taidetta? Toiminnallinen näyttely, jossa teokset elävät kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti, aktivoi yleisön
osallistumaan, keskustelemaan ja kasvamaan kanssaan. Kasvun kausi tutkii taidepedagogiikan ja yhteisötaiteen
rajapintaa. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun toteuttama näyttely avautuu yleisölle keskiviikkona 21.8.2019
galleria Katariinassa.

Polttopisteessä ovat näyttelyn aikana syntyneet teokset ja oppimiskokemukset
Galleria Katariina herää näyttelyn aikana eloon. Tilaan rakennetaan puutarha, jossa nähdään joukko yrttejä ja
vihanneksia monessa eri kasvuvaiheessa. Studio puolestaan peittyy mullasta ja luo mahdollisuuden aistia puutarhan
elementeistä kaikilla kehon aisteilla.
Näyttelytilasta muodostuu oppimisympäristö, jossa tutkitaan puutarhan ilmiöitä ja tehdään puutarhaan liittyviä
koulutehtäviä muun muassa kotitalouden, matematiikan, kemian, äidinkielestä ja biologian näkökulmasta. Esillä olevat
taideteokset elävät yleisön mukana, syntyvät ja muuttuvat vierailijoiden näköisiksi. Galleriassa nähdään myös
näyttelyn aikana järjestetyissä koululaistyöpajoissa luotuja teoksia. Lisäksi näyttely ehdottaa, että tutkiminen ja
oppiminen luovat hetkessä syntyvää taidetta.
Kasvun kausi -näyttelyn taustalla vaikuttaa kuvataidekoulun hanke, Urbaaniluonto Plug in!, joka toimii pohjoishelsinkiläisissä peruskouluissa. Hankkeessa kehitetään puutarhaympäristössä toteutettavia useita oppiaineita
yhdisteleviä oppimiskokonaisuuksia. Toimintaympäristönä hankkeessa toimivat hyötykasviviljelmät, jossa oppilaat
tutkivat puutarhan ilmiöitä sekä ilmaisevat ja tulkitsevat niitä tanssi- ja kuvataiteen keinoin. Näyttelyn tavoitteena on
tuoda esille puutarhan mahdollisuudet oppimisympäristönä useista kaupunkiviljelyn teemasta ja pedagogisesta
näkökulmasta katsoen.
Yhteistyössä näyttelyn toteuttamisessa toimii Apollon yhteiskoulu, joka on ollut tiiviisti mukana Urbaaniluonto Plug in!
-hankkeessa vuodesta 2017 asti.
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Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu on Helsingin Taiteilijaseuran taiteen perusopetusta antava oppilaitos, joka toimii
Kaapelitehtaalla. Lasten, nuorten ja aikuisten taiteen perusopetuksessa, sekä aikuisten kurssikeskuksen ympärivuotisessa
toiminnassa on mukana vuosittain yli 500 opiskelijaa.

