Maailmassa on monta ihmeellistä asiaa – lasten ja nuorten
kuvataidenäyttely Ihmeluonto avautuu Isoon Omenaan
IHMELUONTO
NATURENS UNDER
NATURE IS A WONDER
ESPOON KUVIKSEN LOPPUTYÖNÄYTTELY 2020
Iso Omena 2.9.–1.11.2020
Suomen suurimman lasten ja nuorten kuvataidekoulun Espoon kuviksen
vuosittainen oppilastyönäyttely järjestetään tänä syksynä kauppakeskus Ison
Omenassa. Suurnäyttely esittelee koulun 5–20-vuotiaiden oppilaiden tulkintoja
luonnon ihmeellisistä ilmiöistä. Näyttelyssä ovat esillä myös keväällä 2020 koulussa
valmistuneet lopputyöt.

Kuva: Marjatta Kekki. Minecraft-pelin innoittamassa yhteisteoksessa liikutaan maalla, merellä ja ilmassa.

Ihmeluonto vie meidät värikkäälle matkalle monimuotoisen maapallon eri kolkkiin. Lasten ja
nuorten maalauksissa, animaatioissa ja veistoksissa seikkaillaan hyönteisten mikromaailmoissa,
valtamerten pohjissa, tulivuorten sisuksissa ja ikivihreissä metsissä. Mikään luonnonilmiö ei ole
liian pieni ihmeteltäväksi. Näyttelyn teokset on tehty kuluneen vuoden aikana kuvataidekoulun
monissa opetuspisteissä, jotka sijaitsevat eri puolilla Espoota.

Näyttelyssä ovat esillä myös Espoon kuviksen vuoden 2020 lopputyöt. Lopputyö on
kuvataidekoulussa yhden lukuvuoden aikana toteutettava itsenäinen projekti, jonka yli 16-vuotias
oppilas voi tehdä vähintään kolmen vuoden opintojen jälkeen. Oppilas valitsee teoksensa aiheen
sekä toteutustavan itse ja dokumentoi työskentelyprosessinsa osana suoritustaan.
Keväällä 2020 lopputöitä valmistui koulussa yhteensä 25. Teosten toteutustavat vaihtelevat
öljymaalauksesta valokuvaan, keramiikasta 3D-mallinnukseen ja muodista digitaaliseen
taiteeseen.

Taide pelastaa poikkeusoloissa
Espoon kuvis on Suomen suurin lasten ja nuorten kuvataidekoulu, joka järjestää kuvataiteen ja
muotoilun opetusta 5–20-vuotiaille eri puolilla Espoota. Vuonna 1979 perustetussa koulussa on
tällä hetkellä noin 1500 oppilaspaikkaa ja sen toimisto sijaitsee Tapiolassa WeeGee-talolla.
Kuvataidekasvatuksen merkitys on vain kasvanut muuttuneessa maailmassa. Monelle lapselle ja
nuorelle taideharrastus on valopilkku, joka tuo iloa ja voimaa keskelle epävarmoja aikoja. Taide
antaa lapselle keinot omien tunteiden ja ympäröivän maailman käsittelemiseen sekä valoisan
tulevaisuuden visioimiseen.
– Ei anneta koronan latistaa luomisen iloa, sanoo koulun rehtori Maritta Poijärvi.
Luonnon ihmeellisin ilmiö taitaakin olla lasten ja nuorten luovuus, joka kukoistaa
poikkeuksellisinakin aikoina.
Ihmeluonto-näyttely on avoinna Ison Omenan (Piispansilta 11) toisessa kerroksessa ti–su 2.9–
1.11.2020 klo 11–20. Vapaa pääsy.
Kysymykset ja tiedustelut:
Rehtori Maritta Poijärvi
maritta.poijarvi@espoonkuvis.fi
044 777 7492

Lue lisää:
Espoon kuvataidekoulun kotisivut
Näyttelyn Facebook-tapahtuma
Vuoden 2020 lopputyöt kuvataidekoulun blogissa
Espoon kuvis Instagramissa

