Supermummot valtasivat
kuvataidekoulun

Marjaleena Lagus loihti ensimmäisessä tuokiossa hiilellä suloisen nallen.

Zontakerhon kuvataidetuokioista virikkeitä ja yhdessäoloa ikääntyville.
– Kuva oli taas kiva!
Hiidenveden Zonta -kerhon järjestämät ikääntyville kohdennetut virikkeelliset kuvataidetuokiot
toteutettiin Vihdin kuvataidekoulun tiloissa paikallisten taiteilijoiden kanssa.
Ryhmä innokkaita senioreita pääsi jälleen kokeilemaan erilaisia kuvan tekemisen taitoja ja tekniikoita.
Samalla osallistuttiin kuvataidekoulun organisoimaan Suomi 100- taideystäväprojektiin.
Kuvan tekeminen liikutti päätä ja kättä.
Siveltimen, kynän tai hiilen kanssa tekemisen on todettu olevan yksi parhaista keinoista aktivoida ja
virkistää etenkin ikääntyviä. – Järjestimme viime vuonna vastaavan toteutuksen. Tuokiot saivat
senioreilta niin hersyvää kiitosta, että päätimme tänä vuonna toteuttaa tuokiot toistamiseen , toteaa
kerhon puheenjohtaja Mari Ahola- Aalto

– Kuvataidekoulu on tuokioille erityisen inspiroiva ympäristö.
Kuvataidetuokiot voitiin toteuttaa hyväntekeväisyyselokuvan tuottojen turvin. Hiidenveden Zonta-kerho
järjesti syksyllä Vihdin Kinossa erikoisnäytöksen iki-ihanasta ja Jussi- patsaallakin palkitusta elokuvasta
”Järven tarina”, joka on Suomen katsotuin dokumentti.
Elokuvan tuotto käytettiin lyhentämättömänä ikääntyneiden kuvataidetuokioiden kustannuksiin.
Tusina iloista ja innostunutta mummoa saapuu kuvataidekoululle. Halataan, juodaan kahvit ja kysellään
kuulumiset. Tuokioiden alussa käy iloinen ja innostunut puheensorina. Samalla kuullaan päivän
teemasta ja virittäydytään kuvan tekemiseen.
Kuvataidetuokiot olivat yhteinen sosiaalinen tapahtuma. Tuokiot sitovat lämminhenkisesti yhteen
ikääntyneitä, Zonta-kerhon jäseniä sekä osaavia taiteilijoita.
Vihdin kuvataidekoulu tarjosi inspiroivat tilat sekä opettajiaan projektin toteuttamiseen. Iäkkäänäkin on
hyvä antaa päälle ja käsille uusia haasteita. Luovuushan ei katoa iän karttuessa.
Hiidenveden Zonta- kerhon toteuttamat kuvataidetuokiot järjestettiin tänä vuonna 12 hengen ryhmässä
viitenä perättäisen keskiviikkona.
Erityisen hienoa kuvataidetuokioiden toteutuksessa on se, että paikalliset taiteilijat tekevät hyvää
yhdessä Zontien kanssa ohjatessaan tuokioiden senioriryhmää kukin vuorollaan ja ilman palkkiota.
Tänä vuonna tuokioiden ohjaajina toimivat taiteilijat Ilma Ylirotu, Ulla Liuhala, Katja Uksila ja Maini
Frösén. Ryhmissä voitiin näin ollen kokeilla monenlaisia tekniikoita, kuten hiilityötä, märkämaalausta,
marmorointia ja elävän mallin piirtämistä.
Tuokiot sitoivat Zonta -kerhon ja ”kuvataidemummot” hienolla tavalla myös Suomi 100taideystäväkirjaan.
Kuvataidetuokioiden ryhmä osallistui Vihdin Kuvataidekoulun käynnistämään Suomi 100 -juhlavuoden
vauhdittamaan projektiin ”Taideystävä- 100 muotokuvaa”. Viimeisessä tuokiossa tehtiin muotokuva
omasta Taideystävästä ystäväkirjaan kirjattujen tietojen perusteella.
Vastaavien kuvien tekemiseen osallistuvat kevään aikana Kuvataidekoulun ja Zontien kuvataideryhmän
lisäksi Vihdin lukio, Ammattiopisto Luksia, Kuoppanummen yläkoulu ja Nummelanharjun yläkoulu.
Kaikki näin syntyneet 100 muotokuvaa kootaan näyttelyksi Nummelan kirjastoon kesäkuussa.
Kannattaa käydä katsomassa ystäväkuvia.
Kuvataidekoulu elää juhlavuottaan, onhan se tänä vuonna toiminut jo 30 vuotta.
– Hienoa, että kuvataidetuokiot ovat tuoneet myös ”mummoenergiaa” koululle. Olemme kaikkia varten,
toteaa rehtori Katja Uksila.
Zontat tekevät palvelutyötä tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuvataidetuokioiden lisäksi
kevään aikana toteutettiin jälleen perinteinen muoti- ja kauneusgaala ammattiopisto Luksian tiloissa.
Muotigaalan tuotto ohjataan tyttöjen harrastustoiminnan edistämiseksi.
KULTTUURI

