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LANDETS ÄLDSTA KONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA FYLLER 40 ÅR!
Födelsedag, jubileumsutställningens vernissage och - KONSTIS 40 år ung! historiken publiceras i
Grankulla stadshus 4.10.2018 kl. 17.00-20.00
En följd av skolreformen på 1970 talet var att 70% av bildkonstlektionerna försvann från skolorna. Bildkonstskolor för
barn och unga grundades för att fylla den lucka som uppstod och för att komplettera underskottet i barn och ungas
bildkonstfostran. Landets första skola grundades i talkoanda år 1978.
Grundandet av skolan väckte uppmärksamhet på nationell nivå och Hufvudstadsbladet och Helsingin sanomat skrev
följande om temat i artiklarna ” … Initiativet att Grankulla på bildkonstens område för barnen skapa en motsvarighet
till musikinstituten bör stödas. Om konstskolan förverkligas kan den tjäna som modell för andra kommuner. Projektet
är dock så viktigt, inte bara för Grankulla, att det från början borde få allt tänkbart stöd.” (Hbl 6.11.1978 toim:
Catharina Spåre).

HS: Taidekoulu Kauniaisiin (Konstskola till Grankulla): ”…Om Grankulla konstskola blir verklighet i den planerade
formen, blir den utan like i vårt land.
…Grankulla konstskolas unikhet grundar sig i långsiktig planering och målinriktning av undervisningen samt
koordinerade alternativ. Ifall erfarenheterna i Grankulla och skolformen visar sig vara lyckade, kan man på en ännu
verkligare grund tala om det, om man i framtiden kunde få ett nätverk av kommunala bildkonstskolor till vårt land i
likhet med musikinstitutsystemet.” (HS 4.3.1978 red: Eeva Siltavuori)

Konstskolan firar födelsedag och jubileumsutställning NU! NYT! Vernissage i Grankulla stadshus 4.10.2018.
Jubileumsutställningens konstverk har uppkommit ur berättelser som eleverna berättat för varandra. En del av
berättelserna är sanna, andra påhittade. Konstverken är tecknade, målade, konstruerade och formgivna i lera. Man
kan lyssna till berättelser på utställningen och låta sinnet föda egna bilder. Talare under festen är bildningsdirektör
Heidi Backman, Grankulla stad. Utbildningsråd Mikko Hartikainen från Utbildningsstyrelsen och konst doktor,
bildkonstnär Riikka Mäkikoskela, verksamhetsledare för Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland.
Grankulla musikinstitut och Katriinamies uppträder.

Konstskolans 40-årshistorik, KONSTIS 40 år ung! – KUVIS 40 vuotta nuori!, utkommer till festen. Boken och är rikt
illustrerad med bilder från skolan och elevarbeten åren 1978-2018. I boken finns berättelser om hur allting startade,
viktiga händelser och evenemang, berättelser och erfarenheter av grundande arbetsgruppen och andra verksamma
personer i skolan genom tiderna. Historiken är redigerad av skolans nuvarande rektor Hannamaija Heiska och
utkommer på två språk.

Mer information finns på skolans hemsidor, eller kontakta rektor Hannamaija Heiska.
Hannamaija Heiska
Rektor, Grankulla konstskola
040 5213036
hannamaija.heiska@kauniainen.fi
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi

Ovan: Grankulla konstskolas historik publiceras under festen 4.10.2018. Bilder från bokens bearbetning.

