
DIALOGI - DIALOG 
 
”Dialogin pyrkimyksenä on tuottaa ymmärrystä toisten näkemyksistä ja luoda merkityksiä toiminnan 
kohteena oleville asioille” (Pirjo Ståhle, professori. Aineeton pääoma ja innovaatiojohtaminen, Aalto 
Yliopisto. www.sitra.fi) 
 
 
Kauniaisten kuvataidekoulun syyslukukauden teema on Dialogi – Dialog. Teema viittaa paitsi ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen, myös taiteiden- ja tieteiden välisyyteen visuaalisessa ilmaisussa. Tänä 
syksynä seikkailemme erityisesti musiikin ja kuvallisen ilmaisun välisessä maastossa, osallistumalla 
valtakunnallisiin Näyttelykuvia -konsertin visualisointiin ja Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin 
hankkeeseen.  
 
NÄYTTELYKUVIA 
 
Venäläinen säveltäjä Modest Mussgorsky sävelsi Näyttelykuvia teoksen inspiroituneena Viktor 
Hartmanin akvarelleista ja ystävänsä Hartmanin muistolle vuonna 1874. Tässä tapauksessa siis 
kuvataiteelliset teokset ovat toimineet sävellyksen innoittajana. Kokonaisuus on myöhemmin kasvanut eri 
taitelijoiden ja säveltäjien välisenä dialogina, kun teoksista on tehty erilaisia versioita sekä kuvataitelijoiden, 
että muusikoiden toimesta. Nyt produktio toteutetaan valtakunnallisena musiikkiopistojen ja 
kuvataidekoulujen yhteistyöprojektina. Uudessa Paviljongissa 27.1.2020 esitettävän konsertin 
visualisoinnista vastaa Kauniaisten kuvataidekoulu yhdessä Espoon kuvataidekoulun kanssa.  
 
KANSANEDUSTAJAT KUVATAIDEKOULULAISTEN SILMIN 
 
Kansanedustajat kuvataidekoululaisten silmin toteutetaan maalaamalla, piirtämällä, tai muulla tavoin 
toteuttamalla muotokuva suomalaisesta kansanedustajasta. Visuaalisena lähtökohtana ovat 
kansanedustajien viralliset muotokuvat. Kauniaisten kuvataidekoulussa teokset toteutetaan esimerkiksi 
tutustumalla muotokuvamaalauksen historiaan, karikatyyreihin jne. Kuvataidekoulujen litolle lähetetyistä 
teoksista valitaan 200 kansanedustaja kuvan sarja, joka asetetaan näytteille Eduskunnan lisärakennuksen 
kirjastoon keväällä 2020. Kaikki valmistuneet teokset kootaan näyttelyksi myös nettigalleriaan.  
 
 
Rehtori Hannamaija Heiska 
 
 
Ohessa syksyn kalenteri: 
 
28.9. klo 11.00-13.30 OMA TUNTI (Yli 10 vuotiaille oppilaille) 
14. - 18.10 SYYSLOMA (ei ryhmäkohtaisia opetustunteja) 
14. - 18.10 klo 10-14.00 KIVAkuvis SYYSLOMAKURSSI  
26.10. klo 13.00-15.30 OMA TUNTI (Yli 10 vuotiaille oppilaille) 
24.11. klo 11.00-13.00 JOULUPAJA 
30.11. klo 11.00-13.30 OMA TUNTI (Yli 10 vuotiaille oppilaille) 
6.12. Itsenäisyyspäivä, ei opetusta (perjantai) 
9.-13.12 SYYSLUKUKAUSI PÄÄTTYY (perjantairyhmillä 20.12, jollei toisin ilmoiteta) 
7.01.2020 (ti) KEVÄTLUKUKAUSI ALKAA 
 
Huom! Tarkistakaa ystävällisesti laskusta ilmoittamanne sähköpostiosoite. Se löytyy osoitetietojen 
alapuolelta. Muutokset: kuvataidekoulu@kauniainen.fi.  
Lisätietoa kuvataidekoulun toiminnasta: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi 
 



DIALOG - DIALOGI 
 
”Syftet med en dialog är att framkalla förståelse mellan andras visioner och att skapa betydelser för faktorer 
kring verksamhetens mål” (Pirjo Ståhle, professori. Aineeton pääoma ja innovaatiojohtaminen, Aalto 
Yliopisto. www.sitra.fi) 
 
 
 
Grankulla konstskolas tema för höstterminen är Dialog – Dialogi. Temat syftar på interaktion mellan 
människor, men även på växelverkan mellan uttryckssätt inom konstens- och vetenskapens världar. Denna 
höst äventyrar vi speciellt i musikens och bildframställningens interaktiva terräng, genom att delta i den 
nationella Utställningsbilder- konsertens visualisering och Riksdagsledamöterna sedda av 
bildkonstskolornas elever produktionen. 
 
UTSTÄLLNINGSBILDER 
 
Den ryska kompositören Modest Mussgorsky tonsatte verket Utställningsbilder inspirerad av Viktor 
Hartmans akvareller och till minne av hans vän Hartman år 1874. I detta fall har bildverken inspirerat till 
musiken. Helheten har senare vuxit till en dialog mellan olika konstnärer och kompositörer, och verken har 
förverkligats i olika versioner av bildkonstnärer och musiker. Nu förverkligas produktionen nationellt i 
samarbete mellan musikinstitut och bildkonstskolor. Grankulla konstskola, tillsammans med Esbo 
bildkonstskola, ansvarar för visualiseringen av konserten som visas i Nya Paviljongen 27.1.2020. 
 
RIKSDAGSLEDAMÖTERNA SEDDA AV BILDKONSTSKOLORNAS ELEVER 
 
Riksdagsledamöterna sedda av bildkonstskolornas elever förverkligas genom att måla, teckna eller på 
andra sätt att framställa porträtt av finska riksdagsledamöterna. Den visuella utgångspunkten är officiella 
porträtt av riksdagsledamöterna. I Grankulla konstskola kommer vi att t.ex. bekanta oss med 
porträttmålningens historia, karikatyrer. Förbundet för bildkonstskolorna väljer ut en serie av 200 porträtt 
som ställs ut i riksdagens bibliotek som finns i tilläggsbyggnaden på våren 2020. Alla klara verk ställs ut i 
ett nätgalleri.  
 
 
Rektor Hannamaija Heiska 
 
 
Höstens kalender som bilaga: 
 
28.9. kl 11.00-13.30 EGEN TIMME (För elever över 10 år) 
14. - 18.10 HÖSTLOV (Inga lektioner) 
14. - 18.10 klo 10-14.00 KIVAkonstis HÖSTLOVSKURS 
26.10. kl 13.00-15.30 EGEN TIMME (För elever över 10 år) 
24.11. kl 11.00-13.00 JULVERKSTAD 
30.11. kl 11.00-13.30 EGEN TIMME (För elever över 10 år) 
6.12. Självständighetsdag, inga lektioner (fredag) 
9.-13.12 HÖSTTERMINEN SLUTAR (fredag 20.12, om inget annat meddelas) 
7.01.2020 (ti) VÅRTERMINEN STARTAR 
 
OBS! Vänligen kontrollera fakturans e-postadress under adressuppgifterna. Uppdatering av förändrade 
kontaktuppgifter: kuvataidekoulu@kauniainen.fi   
Mer info om skolans verksamhet: www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi 
 


