
VIRTUAALINÄYTTELY



TAITEEN JA TAIDON DIALOGI
“Taiteen ja taidon dialogi” on kuvataiteen ja käsityötieteen yhteinen teema taidenäyttelylle lukuvuonna 2012-2013. Projektiin

osallistuivat Itä-suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen kuvataiteen sivuaineen opiskelijat, sekä käsityötieteen lankatyöt
ja huovutus -kurssin opiskelijat. Aihetta lähestyttiin yhteisellä seminaarilla, jossa neljän hengen pienryhmät esittivät
pohjustukset aiheesta “taiteen ja taidon dialogi”. Ryhmät tutkivat aihetta taiteen ja käsityötieteen näkökulmista.

Esitysten aiheet olivat:
“Vaikuttaako taito kierrätysmateriaaleista tehtyyn taiteeseen?”, jossa pohdittiin mm. ready-made taiteen tekemisessä
tarvittavaa taitoa, näkemystä ja taitoa käsitellä materiaalia

“Taiteen käsite”, jossa pohdittiin, mistä taide on saanut alkunsa ja mitä se on
“Minäpystyvyyden tunne taidon katalyyttinä”, jossa pohdittiin minäpystyvyyden merkitystä taidon kehittymiselle, sekä
opettajan vaikutusta siihen

“Mikä tekee käsityöstä taidetta?”, jossa pohdittiin, milloin käsityö on taidetta, eikä vain käyttötarkoitusta varten tehtyä
“Mitä taitoja taide opettaa”, jossa pohdittiin mitä taiteen avulla voi oppia, ja millaisen taiteen avulla voi opettaa mitäkin taitoja
“Luovan lahjakkuuden paradoksit - uskomuksista mahdollistamiseen”, jossa pohdittiin ympäristöä lapsen kehittymisen

mahdollistajana, sekä opettajan roolia luovuudelle suotuisan ilmapiirin luojana
“Voiko taidetta olla ilman taitoa?”, jossa pohdittiin, mitä taide ja taito ovat, ja mitä taitoja taiteen tekemiseen tarvitaan vai

tarvitaanko, tai voiko taidetta tehdä vahingossa
“Milloin perinteinen käsityö muuttuu taiteeksi”, jossa pohdittiin käsityksiä taiteesta ja käsityöstä, sekä määriteltiin mitä on

“taidekäsityö”

Seminaarin jälkeen muodostettiin työparit tai pienryhmät kuvataiteen ja käsityötieteen opiskelijoiden kesken. Tartuimme langan
päihin, jotka oli solmittu yhteen, ja näin selvisi oma työskentelypari. Myös projektiin ohjaajat Mari Rantakare ja Tarja Kröger
muodostivat työparin. Työparit ja pienryhmät alkoivat ideoida omaa taideteostaan. Inspiraation lähteinä käytettiin
seminaariesityksiä ja/tai työparien arvonnassa saatuja lankoja. Teokset toteutettiin yhdistämällä kuvataiteen ja käsityön
(lankatyöt ja huovutus) tekniikoita. Teoksista ja niiden synnystä ja merkityksistä voit lukea lisää prosessikuvauskansiosta, tai
teosten yhteydessä olevista portfolioista.



VASTARANNALLA
Anna Yrjänä & Sonja Nyrönen

Subjektiivisen näkökulman hahmottelua - jokainen katsoo merta omalta rannaltaan. Sekatekniikkaa
kankailla ja akryyliväreillä ja virkkausta sekä konekirjontaa.

VASTARANNALLA. Nyrönen & Yrjänä



VASTARANNALLA. Nyrönen & Yrjänä



KATSE TULEVAISUTEEN, PERINTEITÄ
UNOHTAMATTA

Satu Asikainen ja Tiina Musto
Pinnalla katse tulevaisuuteen, sisällä perinteet ja historia.

KATSE TULEVAISUUTEEN, PERINTEITÄ UNOHTAMATTA. Asikainen & Musto.



TAITEEN JA TAIDON TANSSI
Eeva-Kaisa Kosunen & Annika Laattala

Teos on taiteen ja taidon yhteinen tuotos, jossa molemmilla on omat tehtävänsä. Taito pitää langat käsissään
ohjailemalla taiteen syntyä ja itse taidetta.

TAITEEN JA TAIDON TANSSI. Kosunen & Laattala



TAITEEN JA TAIDON TANSSI. Kosunen & Laattala



TAITEEN JA TAIDON TANSSI. Kosunen & Laattala



KEVÄTJUHLA
Niina Kapanen ja Liisa Nivala

Kun keväällä puhkeaa luonto kukkaan, ei mitään kannata heittää hukkaan - sillä hylätystä voi saada
näyttävää juhlaan. Solmeilu ja kollaasitekniikka.

KEVÄTJUHLA. Kapanen & Nivala.



KEVÄTJUHLA. Kapanen & Nivala.



DIALOGIN JÄLKIÄ
Tarja Kröger & Mari Rantakare

Pohdintoja virheen, sattuman, materiaalin, kokeilujen ja yhteistyön merkityksestä taiteessa ja
taitamisessa.

DIALOGIN JÄLKIÄ. Kröger & Rantakare



DIALOGIN JÄLKIÄ. Kröger & Rantakare



ALIISAN LEIKKI -TAITEEN JA TAIDON
LEIKILLINEN DIALOGI

Kati Kuutsa, Sari Nyrhinen & Laura Vehniäinen
Kutsun sinut mielikuvituksen leikkiin yhdessä Aliisan kanssa, selaile samalla Aliisan leikkikirjaa, joka

antaa leikille inspiraation. Virkkaus, neula- ja märkähuovutus ja maalaus.

ALIISAN LEIKKI- TAITEEN JA TAIDON LEIKILLINEN DIALOGI. Kuutsa, Nyrhinen &
Vehniäinen



ALIISAN LEIKKI- TAITEEN JA TAIDON LEIKILLINEN DIALOGI. Kuutsa, Nyrhinen &
Vehniäinen



REAKTIO
Lea Huhta & Elina Kirkinen

Jokainen tarkastelee taidetta ja taitoa omasta näkökulmastaan ja omista lähtökohdistaan. Teokset
herättävät katsojissaan erilaisia tulkintoja ja tunnereaktioita. Illuusioneule ja kipsivalu.

REAKTIO. Huhta & Kirkinen



REAKTIO. Huhta & Kirkinen



KOHTAAMISIA
Joonas Rinkinen & Susanna Kiljunen

Taiteeseen ja taitoon sisältyy monenlaisia ja monen tasoisia kohtaamisia ja kontrasteja. Taide ja
taito käyvät keskenään vuoropuhelua sisältäen myös niitä yhdistävän kehityksen punaisen langan.

Neulonta, märkä- ja neulahuovutus, kipsaus ja maalaus akryylimaaleilla vaneripohjalle.

KOHTAAMISIA. Rinkinen & Kiljunen



KOHTAAMISIA. Rinkinen & Kiljunen



VUOROPUHELU
Sini Eerola, Minna Laitinen & Marika Leskinen  Milloin käsityöstä tulee taidetta? Taiteen ja

taidon vuoropuhelua käsityön käyttöfunktion kautta. Neulonta, virkkaus, neula- ja märkähuovutus,
neulekone ja kirjoneule, grafiikka (kollagrafia), akryylimaalaus.

VUOROPUHELU. Eerola, Laitinen & Leskinen



VUOROPUHELU. Eerola, Laitinen & Leskinen



TAITO PUKEE TAIDETTA
Ellinoora Pajunen & Jutta Putkinen

Taide on lapsen mieli, ja hän hankkii taiteen tekemiseen  taitoja pukemalla niitä ylleen, täydentäen
itseään

TAITO PUKEE TAIDETTA.  Pajunen & Putkinen



TAITO PUKEE TAIDETTA. Pajunen & Putkinen



KUVAKULMA
Maija Kaarkoski & Sanna Nykänen

Taito ja taide tanssivat sopuisasti fysiikan laista ja materiaalien kirjosta riippumatta.

KUVAKULMA. Kaarkoski & Nykänen.



KUVAKULMA. Kaarkoski & Nykänen.



SAA KOKEILLA
Tiina Kohonen, Erika Mustonen & Riikka Jaakola

Fotogrammeissa katsoja viedään taidon ja taiteen kaukaisiin ulottuvuuksiin, kirjoneulelapasissa
ulottuvuudet ovat käsin kosketeltavissa.

SAA KOKEILLA Kohonen, Mustonen & Jaakola



SAA KOKEILLA Kohonen, Mustonen & Jaakola



SAA KOKEILLA Kohonen, Mustonen & Jaakola



SAA KOKEILLA Kohonen, Mustonen & Jaakola



ELÄMÄN TÄRKEÄT MOLEKYYLIT
Paula Kovanen & Katariina Tuikkala

Elämästä tulee mielekästä yhteyksien ja yhteisöllisyyden kautta.
Huovutus ja fotogrammi

ELÄMÄN TÄRKEÄT MOLEKYYLIT Kovanen & Tuikkala



x

ELÄMÄN TÄRKEÄT MOLEKYYLIT Kovanen & Tuikkala



ELÄMÄN TÄRKEÄT MOLEKYYLIT Kovanen & Tuikkala



LUOVUUS MEISSÄ
Saara Arponen & Iisa-Mari Reponen

Luovuus meissä. Luovuus on jokaisessa meissä, se on herkkää ja salaperäistä. Se kasvaa ja
kukkii, jos sitä osaa oikein tukea.

Virkkaus, lumigrafiikka ja kankaan kovetus.

LUOVUUS MEISSÄ. Arponen & Reponen



LUOVUUS MEISSÄ. Arponen & Reponen



PÄÄTTYMÄTÖN MATKA
Riina Härkönen  & Oona Niemelä

Kuvaus taiteen ja taidon matkasta sekä kehityksestä. Kirjoneule ja ekomassa.

PÄÄTTYMÄTÖN MATKA.   Härkönen & Niemelä



PÄÄTTYMÄTÖN MATKA.   Härkönen & Niemelä



Avajaistapahtuman hulinaa ja
hälinää. Teokset herättivät

keskustelua ja ajatuksia sekä
tekijöissä, että katsojissa.


