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Pinnan alla -näyttely esittelee Lapuan taidekoulun oppilastöitä kahdelta edelliseltä vuodelta.
Teemana opetuksessa on ollut vesi ja oppilaat ovat tutkineet mm. vedenalaista maailmaa ja
vettä maisemassa eri olomuodoissaan. Näyttelyssä on esillä 157:n visuaalisten taiteiden
oppilaan töitä 16:sta eri ryhmästä.

Pandemia on kirkastanut koulun taidekasvatuksessa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden
merkitystä. Kuvataiteen ja käsityön opiskelijat ovatkin tehneet myös upeita yhteisteoksia,
joista opettajat ovat rakentaneet isoja tilallisia kokonaisuuksia: Galleriatilassa liitää valtava
paholaisrausku ja meduusametsässä lymyää vielä suurempi mustekala. Näyttelyn nimi
viittaa myös taiteen tekemisen prosesseihin. Kuvapinnalla ja kaikissa töissä ilmenevän
takana on 5-17-vuotiaiden lasten ja nuorten omat kiinnostukset, kokemus maailmasta sekä
taidon opiskelu.

Näyttelyssä on esillä tavallista enemmän sellaisin menetelmin tehtyjä töitä, joita on vaikea tai
mahdoton tehdä etäopetuksessa,veistoksia, keramiikkaa, huovutusta, ompelua, maalausta
ja grafiikkaa. Esillä on myös piirustuksia, kollaaseja, kudontaa, neulontaa ja makrameeta
sekä myös video VR -ympäristöön toteutetusta maailmasta eli nuorten tekemää virtuaalista
taidetta. Lukuvuoden aikana taidekoulu laajensi toimintaansa myös Lapuan Tiistenjoelle.
Tiistenjoen Kuvis-Kässä -ryhmän töitä on myös mukana näyttelyssä.

Päättötodistuksen taidekoulusta saa toukokuussa kaksi nuorta: Alex Nurmi ja Lyydia
Virrankoski sekä yksi aikuisopiskelija Päivi Jussila. He ovat suorittaneet taiteen
perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset, 500 tunnin laajuiset kuvataiteen opinnot.
Heiltä näyttelyssä nähdään valikoituja töitä 7 vuotta kestäneiden opintojen ajalta.

Taidekoulun ryhmiä ovat opettaneet tekstiilityön opettaja Tuija Juppo ja kuvataideopettaja
Minna Rajala. Nuorten työpajoja ovat ohjanneet myös valokuvauksen opettaja Anna-Kaarina
Perko ja kuvataiteilija Minna Bengs-Shrestha, periodeja myös keramiikan opettaja Auli-Maija
Luoma ja huovutuksen osalta muotoilija/kuvataiteilija Hanna Peltotupa.

Näyttelyn avajaisia ei vietetä kokoontumisrajoitusten takia, mutta näyttelyn viimeisenä
viikonloppuna 24.-25.4. on mahdollisuus saada (max. 10 henkilölle kerrallaan) opastettu
esittely näyttelystä. Tervetuloa lehdistötilaisuuteen ke 7.4. klo 15.30 Patruunagalleriaan.

Lisätietoja: kuvataideopettaja Minna Rajala, minna.rajala@lapua.fi, 044-4384538
tekstiilityönopettaja Tuija Juppo, tuija.juppo@lapua.fi, 044-4384539
rehtori Mari Takamaa, mari.takamaa@lapua.fi, 044-4384530
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