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Tukholman kevät

Pää täyteen innostavia ammattilaisia ja valoisaa julkista taidetta

TaideART-hankkeen Työpaikkana julkinen taide -työpaja huipentui Tukholman 
ekskursioon toukokuun alussa 2017. Tukholmassa tutustuimme innostaviin julkisen 
taiteen ammattilaisiin, työtapoihin ja konkreettisiin taideprojekteihin.

Matka alkoi vierailulla koko Ruotsin alueelle julkisia teoksia tuottavaan Statens 
Konstrådiin. Tukholman alueella toimiva Stockholm Konst avasi toimintatapojaan ja 
esitteli meille kaksi esimerkkiprojektiaan, 
Kristinebergsparkenin puiston ja vuonna 
2016 Ruotsin prosenttiteos -kilpailun 
voittaneen Värtahamnenin laivatermi-
naalin. Terminaalissa on teoksia neljältä 
taiteilijalta – myös suomalaiselta Hans 
Rosenströmiltä. Hänen teoksensa 2066 
sai matkalaiset lepäilemään lämpimien ki-
vien päällä ja kuuntelemaan kivien sisältä 
kuuluvia tarinoita.

Sokerina pohjalla oli tutustuminen Nya 
Karolinska -sairaalan kuraattoreihin, 
taideohjelmaan ja sairaalan vaativiin ti-
loihin toteutettuihin taideteoksiin. Astrid 
Kroghin kuuden kerroksen korkuinen 
valoteos Skylight antoi valoa ja energiaa, 
sekä avasi silmät julkisen taiteen mahdol-
lisuuksille.

TaideART syksy 2017

Symbioosi – Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vihersuunnittelun ja 
ympäristötaiteen keinoin -seminaari 

21.9.2017 klo 10.00–16.00 Pohjanlinnan koulun Kankaanpääsali, Kangasmoisionkatu 1, 
Kankaanpää

Valtakunnallisessa Symbioosi -seminaarissa etsitään yhteisiä ratkaisuja vihreisiin, 
virkeisiin sekä esteetöntä hyvinvointia tukeviin ja taidetta hyödyntäviin kaupunkiym-
päristöihin.

ATAK! Aktivoivan kaupunkitaiteen workshop 

22.9. klo 9–14 Kankaanpään taidekoulu, Paasikivenkatu 24, Kankaanpää

ATAK!-workshop pureutuu mm. aktivoivan taiteen kokeellistamiseen kaupunkitilassa.

Lisätietoja: Saija Mustaniemi ja Tomi Kuusimäki (etunimi.sukunimi(at)samk.fi) 

Informaation muotoilun koulutus

3.10.–4.10.2017 klo 9–15 Lapin AMK, Kauppakatu 58, Tornio

Nyt visualisoidaan tietoa! Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. 
Nykypäivänä sanonta pitää enemmän paikkansa kuin koskaan aiemmin. Informaation 
muotoilun perusidea on tuottaa ja tukea kirjoitetun sanan sanomaa niin, että katsoja 
ymmärtää kerta katsomalta halutun informaation. Tämän päivän informaatioähkyssä 
kuvallinen kerronta on paljon tehokkaampaa kuin sanallinen, jonka vuoksi jokaisella 
olisi hyvä olla perustietämys tiedon visualisoinnista ja infografiikasta.

Koulutuksen sisältö:

- Mitä on infografiikka?
- Tutustut informaation muotoilun trendeihin ja historiaan
- Opit tunnistamaan millainen grafiikka toimii ja mikä ei
- Tutustut erilaisiin infografiikan suunnittelutyökaluihin
- Työnkulku ja toimintamallit infografiikan käytössä
- Pääset kehittämään omaa osaamistasi eri työkaluilla ohjatusti

Koulutus on osallistujille ilmainen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:  Arto Huhta (etunimi.sukunimi(at)lapinamk.fi) 


