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Nykytaidekasvatuksen kehittämishanke Taidenavigaattori 2 tuo valoa pimeyteen 
noin yhdeksässä kaupungissa 14.11.2013 
 
Kuvataidekoulut ympäri Suomen toteuttavat valotaide- 
tapahtumia Valo voittaa pimeyden -iltana 14.11.2013.  
Eri puolilla Suomea klo 18 alkaen syttyvät lyhdyt ja valot  
kuvataidekoulujenpihoille ja ikkunoihin tai kaduille ja  
toreille sekä syntyvät mm. valotaideteokset ja -installaatiot, 
varjoteatteri, valopuu ja valomaalaustyöpajat. Muutamilla 
paikkakunnilla teema on synnyttänyt kokonaisen  
tapahtumaviikon tai pysyvän valotaideteoksen. Hankkeen  
sivuilla osoitteessa www.taidenavigaattori2.wordpress.com  
ovat tarkemmat tiedot tapahtumista. Tervetuloa mukaan nauttimaan valosta pimeyden keskellä! 
 
Hankkeen taustaa 
Syksyllä 2012 käynnistyi nykytaidekasvatuksen kehittämishanke Taidenavigaattori 2. Mukana on yksitoista 
kuvataidekoulua ympäri Suomen. Kyseessä on nykytaidekasvatuksen kehittämishanke, jonka keskiössä on 
oppilaslähtöinen pedagogiikka. Yhteinen työskentelyn teema on kaupunkitaide yhteisötaiteen keinoin, sillä 
kaupunkitaide yhteisötaiteen keinon on erinomainen mahdollisuus laajentaa taidenäkemystä ja synnyttää 
uusi läheisempi suhde omaan paikalliseen elinympäristöön.  
 
Viime aikoina kaupunkitaide ja yhteisötaide ovat nousseet voimakkaasti esiin. Opettajilla on usein 
kokemuksia kaupunkitaiteesta ja yhteisötaiteesta, mutta haasteena on saada tämä tieto ja kokemus osaksi 
koulun toimintaa. Opettajat ja oppilaat muodostavatkin hankkeen puitteissa yhteisiä työryhmiä, joissa 
tutkitaan, pohditaan, ideoidaan ja toteutetaan erilaisia kaupunkitaideprojekteja. Opettaja ei tuo valmista 
ehdotusta, vaan yhdessä miettien sovitaan, mitä lähdetään tekemään. Matkan varrella dokumentoidaan 
projekteja. Syksyllä 2014 hankkeesta kootaan kiertävä näyttely ja toimitetaan lehti, joka kertoo syntyneistä 
kaupunkitaideprojekteista.  
 
Oppilaiden ja opettajien työskentely huipentuu eri kaupungeissa yhtä aikaa toteutettaviin Valo voittaa 
pimeyden –tapahtumiin torstaina 14.11.2013.  
 

 Pienikin taideteko voi yllättää kaupungissa ja herättää keskustelua 

 Kaupunkitaide voimauttaa ja synnyttää uuden läheisemmän suhteen omaan kaupunkiin 

 Kaupunkitaide ei ole sottaamista vaan leikkisää, kokeilevaa ja vuorovaikutteista taidetta, joka 

toteutuu yhteisötaiteen keinoin 

Hankkeeseen osallistuvat koulut: Vihdin kuvataidekoulu, Espoon kuvataidekoulu, Helsingin kuvataidekoulu, 
Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Aimokoulu, Hämeenlinna, Sara Hildén akatemia, Tampere, 
Kokkolan kuvataidekoulu, Rovaniemen kuvataidekoulu, Porin taidekoulu, Vantaan kuvataidekoulu ja 
Lohjanseudun kuvataidekoulu 

Lisätiedot: www.taidenavigaattori2.wordpress.com 
Lohjanseudun kuvataidekoulun rehtori Marketta Urpo-Koskinen, p. 050 3188 602, marketta.urpo@lohjanseudunkuvataidekoulu.fi 
Taidenavigaattori 2 –projektisihteeri Oona Myllyntaus, p. 050 374 6352, taidenavigaattori2@gmail.com 

 
Kuvapyynnöt: Taidenavigaattori 2 –kuvasihteeri Kastehelmi Korpijaakko, p. 050 347 2931, taidenavigaattori2@gmail.com 
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