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LASTEN JA NUORTEN KULTTUURITALO VILLA ARTTU



TERVETULOA VILLA ARTTUUN!

Villa Artussa on syksyn aikana kolme näyttelyä. 
Artun kuviksen lopputyönäyttelyssä on esillä 
kuvataidekoulusta valmistuvien oppilaiden 
teoksia. 
Taiten tehty, veikeästi värkkäilty -näyttelyssä on 
sekä nuorten tekijöiden että ammattitaiteilijoiden 
teoksia, joissa kokeileminen sekä materiaalien 
kekseliäs käyttö korostuvat. 
Loppuvuoden Pimeetä-näyttelyssä esitellään 
kuvataidekoulun oppilaiden pimeyttä käsitteleviä 
teoksia. 
Ryhmät voivat ilmoittautua työpajoihin 
ja opastuksille. Perheille järjestetään 
tapahtumapäivä sekä vauvojen värikylvyt ja 
nuorille nuorten oma ilta.  

Näyttelyt

Näyttely 
Artun kuviksen lopputyönäyttely
12.8.-3.9.
Villa Artun galleria
Hyvinkään kuvataidekoulun oppilaiden 
monipuolisessa näyttelyssä on esillä keramiikkaa, 
video, maalauksia, piirustuksia ja sekatekniikalla 
toteutettuja teoksia.
 

VILLA ARTTU



Näyttely 
Taiten tehty, veikeästi värkkäilty
14.9.-12.11.
Villa Artun galleria
Näyttelyssä on talvella 2020-2021 järjestettyyn 
värkkäilykisaan osallistuneiden nuorten tekijöiden 
sekä ammattitaiteilijoiden värkkäilyhenkisiä teok-
sia. Teoksissa näkyy kokeileminen ja ennakkoluu-
loton suhtautuminen materiaaleihin. Lisäksi esillä 
on teemaan liittyviä teoksia kansainvälisestä 
lasten ja nuorten taiteen arkistosta. Kävijöillä on 
mahdollisuus värkkäillä näyttelyn teosten äärellä. 
Ryhmille on näyttelyyn liittyviä työpajoja, kts. 
kohta ”Työpajoja ja opastuksia ryhmille”.

Näyttely 
Pimeetä
22.11.-21.1.2022
Villa Artun galleria
Artun kuviksen oppilastöiden näyttelyssä 
pimeyttä tutkitaan sekä valon puutteena että 
vertauskuvallisena käsitteenä. Aihetta lähes-
tytään ja käsitellään useasta näkökulmasta 
moninaisin kuva- ja sanataiteen tekniikoin.

Näyttelyt avoinna ma-to 12-19, pe 12-15.
Ryhmille myös aamupäivisin ennakkovarauk-
sella p. 050 4678308. Näyttelyihin on vapaa 
pääsy. 

SYKSY 2021 OHJELMA

M
ár

ia
 B

án
yá

sz
ov

á,
 10

 v
., 

Ko
ul

ut
ov

er
in

i, 
Sl

ov
ak

ia
, k

an
sa

in
vä

lin
en

 
la

st
en

 ja
 n

uo
rt

en
 ta

ite
en

 a
rk

ist
o



Työpajoja, opastuksia, satu-
tunteja ja värikylpyjä ryhmille

Työpaja
Luonnonsointuja 
Taiteilija Katri Oikarisen kasvisoitinpajassa tutus-
tutaan Taiten tehty, veikeästi värkkäilty -näyttelyyn 
ja tehdään japanintatar-kasvista furūto eli huilu. 
Ryhmä jaetaan kolmen hengen pienryhmiin. Joka-
inen saa tehdä oman huilun. Ryhmä saa yhteiseksi 
tehtäväksi luoda harmonioita kolmen huilun äänillä. 
Eri sävelet syntyvät huilun paksuuden ja pituuden 
perusteella.

Kohderyhmät: 3.–6. luokat, yläkoululuokat
Ajankohta: maanantaisin 20.9., 27.9., 1.11. ja 
8.11. klo 8:45-12 välillä
Kesto: 60 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

Työpaja
Muuta muotoa
Muuta muotoa -työpajoissa tutustutaan Taiten tehty, 
veikeästi värkkäilty -näyttelyyn sekä rakennetaan 
näyttelytilassa yhteistä teosta. ”Andromedan 
jättiläisvillakoin syömät madonreiät” on tarinallinen 
teos, jonka tekotavat suunnitellaan kullekin ryhmälle 
sopiviksi. Teos kehittyy koko näyttelyn ajan leikillisin, 
kehollisin ja kokeellisin menetelmin. Työpajoissa 
voidaan käyttää myös sanataiteen menetelmiä 
värkkäilyhengessä. Ohjaajana toimii kuvataiteilija 
Sini Havukainen ja sanavärkkäilyn osalta Miia 
Karjanmaa.

Kohderyhmät: kaikki yli 3-vuotiaat, myös 
yläkouluryhmät ja toisen asteen opiskelijat.
Ajankohta: 14.9.–30.9. ja 26.10.-11.11. ti-to
Klo: 8:45-10:15 ja 10:45-12:15 
Kesto 90 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

VILLA ARTTU



Opastukset 
Näyttelyihin voi varata 30-45 min. opastuksia 
ryhmille. 

Kohderyhmä: kaikenikäiset
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

Satutunnit 
Kerrotaan ja luetaan rakenteluun ja hyönteisten 
elämään liittyviä satuja ja loruja Taiten tehty, 
veikeästi värkkäilty -näyttelyssä. Satutunnilla 
tutustutaan myös näyttelyn teoksiin.

Kohderyhmät: kaikenikäiset, 1 ryhmä/satutunti, 
max. 20 lasta/ryhmä.
Ajankohta: pe 24.9., 1.10. ja 5.11.
Klo: 9:15-10 
Kesto 30-45 min.
Hinta: maksuton
Varaukset: p. 050 467 8308

Vauvojen värikylvyt 
Vauvat ja taaperot tutustuvat moniaistisesti 
värien ja materiaalien maailmaan yhdessä tutun 
aikuisen kanssa. Ohjaajana toimii Ilona Kristola.

Kohderyhmä: vauvat 4-12kk ja taaperot 1-2v.
Ajankohta: pe 26.11., 3.12. ja 10.12. 
Vauvat klo 9:30-10:15, taaperot klo 11–11:45.  
Hinta: 35€ kolmen kerran kokonaisuus. 
Ilmoittautuminen: nina.salomaa@artcentre.fi 
Lisätietoja värikylvyistä: www.värikylpy.fi ja 
https://www.villaarttu.fi/lapsille-ja-perhei-
lle/varikylvyt/
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Villa Artun avoin toiminta

Tapahtuma
Koko perheen tapahtumapäivä
La 2.10. klo 10-14
Tapahtumapäivässä voi osallistua Tanssiteatteri 
Raatikon Moonika Mekaniks -tanssiesitykseen ja 
työpajaan sekä värkkäilytyöpajoihin.

Tarkentuva ohjelma: www.villaarttu.fi

Tapahtuma
Nuorten ilta
To 14.10. klo 17-20
Taiten tehty, veikeästi värkkäilty -näyttelyn yhtey-
dessä järjestetään monenlaista ohjelmaa sisältävä 
ilta nuorille.

Tarkentuva ohjelma: www.villaarttu.fi

Tapahtuma
Hyvinkään Halo - Valon kipinä
28.10.-7.11.
Villa Arttu on mukana Hyvinkään Halo -valotap-
ahtumassa. 

Tarkentuva ohjelma: https://www.hyvinkaa.fi/
hyvinkaan-halo/ ja www.villaarttu.fi

Tapahtuma
Villan joulu
La 11.12. klo 10-15
Villatehtaan kulttuuritoimijoiden perinteisessä koko 
perheen joulutapahtumassa on näyttely, työpajoja 
ja kahvila.

Tarkentuva ohjelma: www.villaarttu.fi
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Kokeileva toiminta

Yhdessä-työpajat
Oletko järjestön, harrastusryhmän, päiväkodin, 
koulun tai kerhon ohjaaja? Ilmoita ryhmäsi ikään 
katsomatta mukaan Yhdessä-pajat toimintaan. 
Työpajoja järjestetään koronatilanteesta riippuen 
joko syksyllä 2021 tai keväällä 2022. Työpajojen 
suunnittelu voidaan aloittaa jo syksyllä.
 
Työpaja tarjoaa erilaisille ryhmille kohtaamispaikan 
taiteen ja luovan toiminnan äärellä. Tärkeintä on 
yhteinen moniammatillinen suunnittelu ja toisilta 
oppiminen. Työpajat järjestetään Villa Artussa.

Lisätietoja Yhdessä-pajoista: https://www.
villaarttu.fi/ryhmille/yhdessa-pajat/ ja 
elina.katara@artcentre.fi, p.0400 955 353

Kulttuuripolku

6. luokkien Kulttuuripolkuvierailu 
Lasten ja nuorten taidekeskuksessa 
Tutustumiskohteena on Villa Artussa oleva 
kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto. 

Lue lisää Kulttuuripolkuohjelmasta: 
www.hyvinkaa.fi/kulttuuripolku ja 
www.artcentre.fi/kulttuuripolku



Lasten ja nuorten kulttuuritalo VILLA ARTTU
Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, ovi B11, 
05800 Hyvinkää

Näyttelyt avoinna ma-to klo 12-19, pe klo 12-15.
Ryhmät varaavat näyttelykäynnin ennakkoon.
Vierailut mahdollisia myös aamupäivisin.
Näyttelyihin on vapaa pääsy. 
Varaukset: p. 050 467 8308.

Seuraamme vallitsevaa koronatilannetta tarkasti. 
Muutokset ohjelmatietoihin mahdollisia.

Päivitetty ohjelma: www.villaarttu.fi
Villa Arttu on myös somessa:
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