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Muotokuvanäyttely Eduskunnan kirjastossa 8.2.−1.4.2022

KANSANEDUSTAJAT KUVATAIDEKOULULAISTEN SILMIN
Kuvataidekoulujen liitto haastoi syksyllä 2019 lasten ja nuorten kuvataidekoulut kautta maan mukaan
yhteiseen näyttelyhaasteeseen, jossa ideana oli toteuttaa muotokuvia Suomen kaikista 200
kansanedustajasta. Mukaan haasteeseen lähti 26 kuvataidekoulua ja näyttely toteutettiin yhteistyössä
Eduskunnan kirjaston kanssa alun perin keväälle 2020. Korona-aika on siirtänyt näyttelyä useita kertoja,
mutta viimein näyttely toteutuu.
Kullekin muotokuvanäyttelyyn osallistuvalle kuvataidekoululle arvottiin 7–8 kansanedustajaa. Lapset ja
nuoret toteuttivat muotokuvat eduskunnan virallisten valokuvien pohjalta ja osa kouluista kutsui
kansanedustajan paikan päälle malliksi. Samalla kansanedustajat tutustuivat kuvataidekoulujen toimintaan
ja kertoivat oppilaille eduskunnasta ja kansanedustajan tehtävistä.
Näyttelyhanke tukee lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista ja tuo esiin heidän luovaa ilmaisuaan.
Taide on keino luoda vuorovaikutusta ja tulla nähdyksi ja kuulluksi, siksi on tärkeää saada lapset ja nuoret
mukaan vaikuttamaan.
Taideopetus on avain lasten ja nuorten hyvinvointiin. Taideharrastukset lisäävät tutkitusti mm. hyvinvointia
ja osallisuutta. Taidekasvatuksen avulla tuetaan lasten ja nuorten kasvua, itsetuntemusta, identiteetin
rakentumista, kulttuurista osaamista sekä valmiuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan. Liitto näkee lasten ja
nuorten taideopetuksen roolin tulevaisuudessakin kestävyyden, aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian
vahvistajana koko yhteiskunnassamme. Varhain luodun taidesuhteen vaikutukset kulkeutuvat nuorten
tulevilla urapoluilla laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille.
Näyttelyssä esitellään jokaisesta kansanedustajasta yksi toteutunut muotokuva. Muotokuvien tekijät ovat
iältään 3–20 -vuotiaita. Koulut ovat valinneet näyttelyyn lähetettävät taideteokset itse. Koska teoksia syntyi
runsaasti, osasta teoksia on lisäksi koottu verkkogalleria, joka esittelee muotokuvia runsaslukuisemmin
osoitteessa: www.kansanedustajatkuvataidekoululaistensilmin.com
Muotokuvanäyttely on esillä Eduskunnan kirjastossa 8.2.-1.4.2022. Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Koronarajoitusten puitteissa kirjasto on auki arkisin klo 9-18. Kirjaston sisäänkäynnissä on turvatarkastus. Os.
Aurorankatu 6, Helsinki.
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NÄYTTELYSSÄ MUKANA OLEVAT KUVATAIDEKOULUT:
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, Lapinlahti; Espoon kuvataidekoulu; Forssan lasten ja nuorten
kuvataidekoulu; Heinolan kuvataidekoulu; Helsingin taiteilijaseuran kuvataidekoulu; Karkkilan
kuvataidekoulu; Kauniaisten kuvataidekoulu; Keravan kuvataidekoulu; KONSTa Turun Seudun
Kuvataidekoulu; Koskelan kuvataidekoulu, Äänekoski; Kuvataide- ja käsityökoulu Emil, Valkeakoski;
Lappeenrannan kuvataidekoulu; Lapuan taidekoulu; Linnalan kuvataidekoulu, Savonlinna; Lohjanseudun
kuvataidekoulu; Nurmijärven kuvataidekoulu; Pirkan opisto; Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu; Porvoon
taidekoulu; Riihimäen taidekoulu; Sara Hildén -akatemia, Tampere; TaiKon, Vaasa; Tuusulan kuvataidekoulu;
Vantaan kuvataidekoulu; Vihdin kuvataidekoulu; Visuaalisten taiteiden koulu Aimo, Hämeenlinna

Kuvataidekoulujen liitto ry | Förbundet för konstskolor i Finland rf | Finnish Association of Art Schools
Kuvataidekoulujen liitto edustaa visuaalisten taiteiden taiteen perusopetusta sekä niiden taidekasvatusta ja opetusta. Se on vuonna 1982 perustettu valtakunnallinen keskusjärjestö. Liittoon kuuluu 63 jäsenyhteisöä,
jotka antavat opetussuunnitelmaperusteista taiteen perusopetusta (TPO) kuvataiteessa, käsityössä,
arkkitehtuurissa ja mediataiteissa sekä tarjoavat harrastustoimintaa lasten, nuorten ja aikuisten vapaaaikaan. Vuonna 2019-2020 jäsenkouluissa oli 17 707 TPO-oppilasta. Jäsenkoulujen taidekasvatus ja opetustoiminta tavoitti 52 786 oppilasta ja koko toimintaan tehtiin 820 688 osallistumiskäyntiä.
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