
 

 

LOHJANSEUDUN    KUVATAIDEKOULUN    VUOSINÄYTTELY 

I N S P I R A A T I O 
Lohjan Pääkirjaston Linderinsali   8. – 29.3.2021 

 

KIPINÄ / Hetki, jolloin ovet aukenevat, ikkunat särkyvät ja katto 

lentää korkealle. Se on inspiraation hetki. Innostus valtaa mielen, 

kipinät kipunoivat. Kaikki on mahdollista! 

Taiteellinen työskentely edellyttää opettelua, oppimista, 

tutkimista ja pohdintaa. Piirtäminen kehittyy piirtämällä, 

maalaaminen maalaamalla. Jos haluan maalata oranssin 

taivaan, on minun tiedettävä, että oranssia väriä syntyy 

sekoittamalla punaista ja keltaista. Taito ei putoa syliin vaan 

töitä on tehtävä. Kun meillä on tietoa ja taitoa, on meillä myös 

maaperä, pohja, jolle inspiraatio voi laskeutua ja sytyttää 

kipinöitä.  

 Me opettajat ja oppilaat olemme yhdessä ihmeellisen asian 

äärellä. Inspiraatio antaa meille mahdollisuuden luoda kuvia, 

jotka eivät ole suorituksia vaan jotain paljon 

henkilökohtaisempaa. Kun luovassa työssä on mukana kipinä, 

niin syntyy teoksia, jotka koskettavat ja puhuttelevat. 

 

Lohjanseudun kuvataidekoulun vuosinäyttelyn teema on lukuvuonna 2020-2021 

ytimekkäästi INSPIRAATIO. Se kertoo kuvataiteen traditiosta: taiteilija etsii 

innoitusta tai luomisvirettä – inspiraatiota - ja löytää sen joskun 

odottamattomastakin suunnasta.  

Tutustuimme syyslukukauden aluksi Ateneumin taidemuseon mainioon Inspiraatio-

näyttelyyn, joka yhdisteli nykytaidetta ja klassikoita. Kysyimme mekin miksi juuri 

tietyt taideteokset tunnetaan ympäri maailmaa? Miten klassikot voisi kohdata 

henkilökohtaisesta näkökulmasta, traditiosta ammentaen ja uutta luoden?  

 



 

 

Inspiraatio heitti meidät tanssittamaan Velesquez´n 5-vuotiasta Margareta-

prinsessaa, katsomaan mustavalkoiseksi pelkistynyttä kaupunkia linnun silmin, 

maalaamaan huvipuistoja Brueghelin hengessä, poikia ja variksia Gallen-Kallelaa 

mukaellen sekä pelaamaan shakkia Rodinin Ajattelijalla…  

Innostuimme myös yhteistyöstä, kuten tapamme on: tulevan kesän asuntomessuilla 

jatkamme lintujen asuntomessujen perinnettä. Lohjalla linnuille tarjotaan 

taidejäljennöksillä kuvitettuja asuntoja ja ensimmäiset uunituoreet asunnot ovat 

esillä vuosinäyttelyssämme.  

Suomalaiset kalat puolestaan uivat kuvataidekouluun yhteistyö-projektina paikallisen 

kauppakeskuksen hiilineutraalin teeman myötä. Kalat ovatkin esillä vuosinäyttelyn 

ajan Lohen näyteikkunassa Suurlohjankadulla jo helmikuusta alkaen. Vuosinäyttely 

ulottuu myös Suurlohjankadun toiselle puolelle, Länsi-Uusimaan ikkuna-galleriaan.  

Pandemia-tilanteesta johtuen emme järjestä näyttelyn avajaisia. Toivomme, että 

näyttelyyn tutustutaan pienellä, suositusten mukaisella porukalla kirjaston korona-

ohjeistuksia noudattaen. Pidetään huolta toisistamme! 

 

Lisätietoja: www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevat tapahtumat: Lopputyö-näyttely Pähkinässä 26.4.-1.5.2021 

 

http://www.lohjanseudunkuvataidekoulu.fi/

