
Nykytaidekasvatushanke Taidenavigaattori 2 
KEVÄTKIRJE 2014, 19.3.2014

Tervehdys Taidenavigaattori 2 – kuvataidekoulut!

Tiedotamme tässä kirjeessä Taidenavigaattori 2 – hankkeen tämän hetkisiä kuulumisia sekä 
annamme ohjeita jatkohankkeen suhteen. Lue toinen sivu erityisen tarkkaan!

Taidenavigaattori 2 – hanke (2012-2013) on raportoitu Opetushallitukselle ja olemme nyt 
pääsemässä käsiksi jatkohankkeeseen (2013-2014). Tulemme siis toteuttamaan kiertävän 
näyttelyn sekä koostamaan hankkeen pohjalta kaupunkitaidelehden jatkorahoituksen avulla. 
Voimme näin nivoa yhteen jo syntyneestä kuvamateriaalista ja hankeen myötä kertyneistä 
näkemyksistä dokumentaation, jolla kertoa kaupunkitaiteesta, oppilaslähtöisyydestä ja 
kuvataidekouluista yleensä – laajemmalle yleisölle. 

Tarkemmat tiedot tulevat tässä: 

KIERTÄVÄ NÄYTTELY
Näyttely kiertää syksystä 2014 kevääseen 2015 kaksiviikkoisilla näyttelyillä yhdessätoista 
kaupungissa. Näyttely poikkeaa myös Tallinnassa Experimenta! – näyttelyssä lokakuussa 2014. 
Tarkempi aikataulu tehdään tämän kevään aikana, mutta voitte alkaa jo tiedustella vapaita ja 
maksuttomia näyttelytiloja kaupungeistanne. 

- Jokaisesta koulusta näyttelyyn tulee 1 kuva, Lohjalta 2, yhteensä 12 kuvaa
- Yhdelle näyttelycanvakselle tulee 3 kuvaa 
- Näyttely sisältää yhteensä 5 canvasta, 4 kuville ja yksi näyttelyinfolle
-  Näyttelycanvasten koko n. 220 cm x 110 cm
-  Kuvien koko n. 90 cm x 58,5 cm
-  Kuvien väliin jää 10 cm tekstille

LEHTI, alustava suunnitelma
Julkaisu (34 sivua + kannet) toimii yhtä aikaa sekä projektikertomuksena että näyttelyluettelona. 
Julkaisu on kuvalähtöinen ja sisältää muutamia artikkeleita, joissa kerrotaan mitä kaupunkitaiteella 
ymmärretään tällä hetkellä ja miten kuvataidekouluissa on löydetty reittejä tutkivaan, 
oppilaslähtöiseen pedagogiikkaan.

Nimiehdotus: Kaupunkitaidetta. Yhdessä. // Public art. Together. // Urban konst. Tillsammans.
- 1. aukeama: Mitä? (alkusanat)
- 2. aukeama: Projektinvetäjien mietteitä 
- 3. aukeama: 
Kuvataideopettajan näkökulma, artikkeli pyydetään 
Taiteilijan näkökulma, pyydetään 
Oppilaan näkökulma, pyydetään
- 4. aukeamasta eteenpäin hankkeeseen osallistuneet koulut aakkosjärjestyksessä
- Keskiaukeamalle kuvituskuvia taittajalta
- Kouluja lisää
- Loput aukeamat:
Opetushallituksen teksti / Opetusneuvos Mikko Hartikainen, pyydetään
Kuvataidekoulujen liiton teksti / Kuvataidekoulujen liiton toiminnanjohtaja Anu Hietala
Mitä tulevaisuudessa?



Koulujen, liiton ja hankkeen yhteystiedot
Hyviä kaupunkitaidesivustoja ja aineistoja

Mitä kouluissa tulee nyt tehdä?

NÄYTTELYN OSALTA:
> Valitkaa yksi näyttelykuva jo Taidenavigaattori 2 –sivuille lähettämistänne kuvista  
> Laatikaa kuvateksti (Koulun nimi, paikkakunta, mitä kuvassa, ajankohta) kolmella 
kielellä
tyyliin: Lohjanseudun kuvataidekoulu, Lyhtypuisto, 11.11.2013 // Lohja Art School for 
Children and Young People, Lantern garden, 11.11.2013 // Lojo bildkonstskola, Lanterna 
park, 11.11.2013
> Kuvaajan nimi ja vuosi, jos ei jo lähetetty

LEHDEN OSALTA:
> Valitkaa 3-4 näyttelykuvaa sivuille jo aiemmin lähettämistänne kuvista (voi olla 
näyttelykuvakin)
> Laatikaa muutaman lauseen kuvaava teksti, esim. sitaatti loppuraportista, 
”Nykytaide syntyy spontaanilla tekemisellä, ideat poikivat prosessissa.” 
> Koulun tiedot: perustusvuosi, oppilasmäärä, opettajamäärä, ylläpitäjä, ikäjakauma, 
opetustunnit, nettisivut
> Kuvaajan nimi ja vuosi jokaisesta kuvasta, jos ei jo lähetetty
> Lyhyet kuvatekstit

HUOM: Kuvat on jo kertaalleen lähetetty Taidenavigaattori 2 - sivuille eli kuvailut/
tiedostonimet riittävät kuvasihteerille!

Deadline: Lähetä tiedot 11.4.2014 mennessä: taidenavigaattori2@gmail.com. 
Kiitos!

Ystävällisin terveisin, 
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