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Linnut teoskokonaisuus, Kuvis 1 -ryhmien oppilaat

Kuvataidekoulun kevätnäyttely avautuu yleisölle
Galleria Kaakaopavussa

Iloa, seikkailua ja värejä
Linnoituksessa sijaitsevan Lappeenrannan kuvataidekoulun 41. oppilastöiden kevätnäyttely avautuu
yleisölle tiistaina 25. toukokuuta. Gallerian näyttelyssä on esillä n. 400 upeaa teosta
kuvataidekoulun eri-ikäisiltä oppilailta. Näyttelyn nuorimmat taiteilijat ovat kolmevuotiaita lapsiaikuinen ryhmäläisiä ja vanhimmat jo varttuneempia aikuisryhmäläisiä.
Kuluneena lukuvuonna turvavälit ja poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat tulleet myös
kuvataidekoulun oppilaille tutuksi ja yli 12-vuotiaiden ryhmät siirtyivät maaliskuussa
etäopetukseen. Kun korona on yleisesti rajoittanut elämää, kuvataidekoulussa oppilaat ovat
päässeet seikkailemaan mm. viidakkoon, puumajoihin, meren syvyyksiin, kuvitelleet istuvansa
etelän katukahvilassa ja toteuttaneet siitä pienoismallin, kertoo päätoiminen opettaja Veera
Kuokka. Näyttelyn valopilkkuja ovat erityisesti pienten oppilaiden värikkäät teoskokonaisuudet.
Kuvataiteen opiskelussa taidot karttuvat vähitellen. Syventävissä opinnoissa opiskelijat opiskelevat
valitsemissaan työpajoissa, missä tavoitteena on kuvataiteellisen työskentelyn myötä vahvistaa
kunkin omaa syvempää suhdetta kuvataiteisiin. Pitkäjänteinen työskentely ja harrastuneisuus näkyy
työpajaopiskelijoiden teoksissa. Piirustus- ja maalaustyöpajan taidokkaasti toteutetuissa
öljyvärimaalauksissa on harjoiteltu harmaan eri sävyjä itseä kiinnostavan aihepiirin parissa, kertoo
ryhmän opettaja Tuulia Iso-Tryykäri. Laaja-alaisessa työpajassa on työskennelty mm. elokuvien
pohjalta, ja esillä on kolmiulotteisia töitä esim. huolellisesti toteutettu rakennuksen pienoismalli
sekä videoteoksia.
Aikuisten ryhmissä opinnot koostuvat vuosittain toistuvista piirustuksen, maalauksen, grafiikan ja
keramiikka/kuvanveiston jaksoista, ja eri vuositasolla opeteltavat tekniikat tulevat näyttelyssä hyvin
esiin. Neljännen vuoden aikuisopiskelijoiden portfolioihin kannattaa tutustua rauhassa, koska
mielenkiintoista luettavaa opinnoista on paljon.
Oppilastöiden kevätnäyttely on katsaus kuluneeseen lukuvuoteen. Tässä näyttelyssä tulee hienosti
esiin kuvataiteen laaja-alaisuus, tekniikoiden kirjo ja eri materiaalien yhdistely samaan teokseen.
Näyttelyssä eri-ikäisten oppilaiden teokset ovat esillä rinnakkain ja mm. grafiikan teokset
muodostavat oman kokonaisuutensa yhdelle seinälle. Näyttely jatkuu ulkona, lähialueen puissa on
esillä savinaamoja lähes kaikilta n. 220 oppilaalta. Näyttelyssä on esillä kuitenkin vain pieni osa niistä
lukuisista hienoista teoksista, joita kuvataidekoululaiset ovat vuoden aikana tehneet.

Tämä lukuvuosi 2020-2021 on ollut aktiivinen ja toiminnallinen. Kuvataidekoulu teki yhteistyötä
monien eri tahojen kanssa, mikä on lisännyt koulun näkyvyyttä sekä alueellisesti että
valtakunnallisesti. Kuvataidekoululle on ollut ilo päästä tekemään myös ympäristötaidetta, kertoo
koulun rehtori Hanne Ronkanen. Syksyllä toteutettiin Kuvis Kukkii UV- valoteoskokonaisuus osana
Loistopuistoa keskustan Kirkkopuistoon, talvella kuvataidekoulun julkisivu valaistiin värivaloin ja
tammikuun lopussa upeat jääveistokset valaisivat Linnoituksessa pitkälle kevättalvea.
Kuvataidekoulun oppilastöiden kevätnäyttely on avoinna kesäkuun 14. päivään saakka,
arkisin ma-to klo 10-16 (pe suljettu) ja viikonloppuisin la-su klo 11-15.
Kesän ajaksi kuvataidekoulun opetustilat on muutettu galleria Kaakaopavuksi, missä myöhemmin
kesällä nähdään kaksi muuta näyttelykokonaisuutta.

Kuvataidekoulussa annetaan taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan
Taiteen perusopetus on tavoitteellista vuodesta toiseen etenevää kuvataiteen opetusta. Opintojen
edetessä opetuksen sisällöt ja tavoitteet laajenevat ja syvenevät. Työpaja- ja aikuisryhmien
opinnoissa korostuu pitkäjänteistä työskentely, viikoittaisen opetuskerran ollessa 3,5 oppituntia
kerrallaan. Taiteellisen ajattelun kehittyminen ja taidokkuus näkyy oppilaiden päättötöissä. Tänä
keväänä esillä on yksi syventävien opintojen päättötyö. Oppilas on suorittanut kuvataiteen laajan
oppimäärän opinnot, jotka ovat laajuudeltaan 1300 tuntia.
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