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Mitä tarkoittaa näkymätön?
Näkymätön on jotain sellaista,
jota emme voi näköaistilla
havaita. Mitkä kaikki asiat
luonnossa ovat
näkymättömiä? Mitkä
näkymättömät asiat ovat
kuitenkin oikeasti olemassa?

Ympärillämme on paljon asioita,
jotka ovat olemassa, mutta joita
emme varsinaisesti näe, tällaisia
asioita ovat esimerkiksi ääni,
haju, lämpö tai kylmyys, tuuli
ja ilmavirta. Joskus voimme
havaita joitain näistä jos olemme
oikein tarkkoja. Mieti milloin ja
minkälaisessa tilanteessa olet
ehkä joskus havainnut
tuulenvireen silmilläsi? Oletko
ehkä nähnyt kun tuuli kuljettaa
pudonneita lehtiä ulkona tai
oletko nähnyt kuinka puut
taipuvat tuulen voimasta? Oletko
joskus huomannut kesäkuumalla
tien pinnan väreilevän auringon
kuumuudesta?

Ulkomobile, materiaaleina maasta poimitut oksat, villalanka,
luonnosta keräillyt erilaiset pienet roikkujat

Tavoitteet:

Tässä tehtävässä pääset tutustumaan veistostaiteen erikoisuuksiin: liikkuviin veistoksiin.
Opit yhdistämään ja kiinnittämään erilaisia materiaaleja toisiinsa niin, että ne pääsevät
kuitenkin vielä liikkumaan. Tehtävässä harjoittelet myös ihan konkreettisen tasapainon
luomista, miten teoksen kokonaistasapainoon vaikuttavat eripainoiset osat ja kuinka monta
kevyempää osaa täytyy toiselle puolelle ripustaa jos toisella puolella on yksi selvästi niitä
painavampi osa. Tavoitteena on, että teos roikkuu kokonaisuutena tasapainoisesti ja
jokainen osa pääsee liikkumaan vapaasti ilmavirran mukana.



Mitä tarvitset:

● Ulos tehtävä teos:
○ Keppejä, pudonneita oksia, teoksen rungoksi
○ Luonnosta löytyviä pieniä pieniä osia kuten käpyjä, pieniä kiviä, kasvien tai

puiden lehtiä, simpukankuoria, ripustettavaksi teokseesi
○ Paperinarua tai puuvilla- tai villalankaa, teoksen ja teoksen osien

ripustamiseen ja sitomiseen.

● Sisätiloihin tehtävä teos:
○ Teoksen runkoon voit käyttää jotakin seuraavista: keppejä, oksia, kevyitä

puurimoja, grillitikkuja, kukkakeppejä tai rautalankaa
○ Kartonkia, esim. pestystä maitotölkistä, läpinäkyviä muovikansia (vaikka

kermaviilipurkista) ripustettaviin osiin
○ Narua, lankaa, rautalankaa ym. teoksen ja teoksen osien ripustamiseen ja

sitomiseen

● Sakset (oksasakset tarvittaessa paksumpien keppien pätkimiseen ja pihdit jos käytät
rautalankaa)

● Myös esimerkiksi kumilenkeistä saattaa olla hyötyä

Sisätilaan tehty mobile, materiaaleina rautalanka,
kartonkipakkauksista leikatut osat, mukaan lukien yksi “ikkunaosa”.

Kineettinen taide on kuvataiteen
suuntaus, joka perustuu
liikkeeseen, ja monen taiteilijan
teokset keskittyvät nimenomaan
ilmavirran aiheuttamaan
liikkeeseen - ne tekevät
ilmavirrasta näkyvän.

Tässä tehtävässä saat rakentaa
itse teoksen, joka tekee sisätilan
ilmavirrasta tai ulkona tuulesta
näkyvän. Mieti ensin haluatko
rakentaa teoksesi sisätiloihin
vaikka oman huoneen
koristukseksi, vai teetkö teoksesi
ulos puutarhaan tai metsään.
Valitse materiaalit sen mukaan
mihin teoksesi teet.

Valitse teokseesi sopiva runko tai
sopivia rungon osia. Ulos
tehtäessä näitä voivat olla vaikka
erilaiset löytämäsi kepit tai
pudonneet oksat (älä kuitenkaan
katko eläviä puita), tai sisätiloihin



tehtävässä teoksessa vaikka grillitikkuja tai rautalankaa. Rungon avulla teokseen tulee
painoa ja rakennetta. Rungon osien lisäksi tarvitset erilaisia runkoon ripustettavia osia, jotka
voivat olla vaikka käpyjä tai lehtiä, tai sisätiloissa vaikka erilaisia kierrätysmateriaaleja kuten
purkkien kansia tai tölkkikartongista leikattuja kuvioita.

Näiden teoksen osien lisäksi tarvitset jotain, jolla sitoa osia toisiinsa. Sitomiseen voi käyttää
vaikka villalankaa tai paperinarua, tai jos teoksessasi käytetään muutenkin rautalankaa, niin
siitä voi taivutella myös sopivia osien ripustuskoukkuja.

Kun sinulla on teokseen tarvittavat osat, niin valitse rungon osista yksi, jolla aloitat teoksen.
Ripusta tämä teoksen valmistamisen ajaksi kiinni vaikka ovenkahvaan. Voit sitoa
ripustuskohdan joko runko-osan keskikohtaan, jolloin osa pysyy jo sellaisenaan
tasapainossa tai voit haastaa itseäsi ja sitoa ensimmäisen ripustuksen hiukan sivuun
keskikohdasta, jolloin teoksen tekeminen jatkuu tasapainoa hakemalla eli sinun on
ripustettava seuraavat osat (joko rungon osat tai riippuvat osat) niin, että rungolle löytyy
tasapaino. Kiinnitä erilaisia osia
toisiinsa kunnes teos näyttää
mielestäsi mielenkiintoiselta.

Voit välillä irrottaa teoksen ovenkahvasta
ja roikottaa sitä vapaana ilmassa jolloin
näet vielä paremmin kuinka teoksen osat
asettuvat. Huomaa, että osat kannattaa
kiinnittää kunnolla toisiinsa, mutta
esimerkiksi rautalankaa käyttäessä
kannattaa huomioida se, että rautalanka
jäykistää helposti teoksen, eikä se pääse
liikkumaan vapaasti. Tästä syystä
rautalangasta kannattaa kokeilla tehdä
esimerkiksi erilaisia s-kirjaimen
muotoisia koukkuja tai o-rinkuloita,
joiden avulla osissa säilyy liikkuvuus.

Kun teoksesi on valmis, ripusta se
paikkaan, jossa se pääsee liikkumaan
vapaasti ilmavirran tai kevyen tuulen
voimasta. Jos paikka ulkona on todella
tuulinen ja teoksesi osat ovat kovin
kevyitä, voi olla että teoksesi ei pysy
kauaa kasassa - tästä syystä kannattaa
kiinnittää ripustuspaikkaan huomiota.
Nyt voit tarkkailla kuinka näkymätön
ilmavirta tai tuuli muuttuukin teoksesi
kautta näkyväksi.

Mobilen tasapainottaminen vaatii kärsivällisyyttä ja
kokeilunhalua :)



Taustatietoa ja linkkejä:

Alexander Calder (1898-1976) oli yhdysvaltalainen kuvanveistäjä. Hänet tunnetaan mobilen
eli liikkuvan veistoksen keksijänä. Katso tämä videopätkä, joka esittelee Calderin näyttelyä
Tate Modern-museossa Lontoossa. Mieti mitkä videon teoksista tekevät ilmavirrasta
näkyvän? Alexander Calder: Performing Sculpture / Tate Modern, London, Vernissage TV,
21.11.2015

Jean Tinguely (1925–1991) oli sveitsiläinen kuvanveistäjä, joka teki abstrakteja
dadaistis-surrealistisia koneveistoksia. Hän oli kineettisen taiteen huomattavimpia taiteilijoita.
Hän käytti teoksiensa liikuttajana moottoreita. Katso tämä pieni videopätkä, ja kiinnitä
huomiota siihen kuinka valmiin teoksen valaisulla on suuri merkitys. Teokseen suunnatun
valon avulla syntyy varjoja, jotka voivat olla olennainen osa valmista teosta. Huomioi tämä
kun ripustat oman valmiin teoksesi kotona tai vaikka omalla pihalla. Jean Tinguely
'Mengele-Totentanz' 1986, artdone, Museum Tinguely, Basel (Stedelijk Museum exhibition
view), 18.12.2016

Opettajalle:

Kineettinen taide syntyi 1900-luvun alkupuoliskolla, terminä se vakiintui 1950-luvulla.
Wikipedia-artikkelista voit lukea lisää kineettisestä taiteesta ja sitä edustaneista taiteilijoista.
Kineettinen taide – Wikipedia

Zimoun (s.1977) on sveitsiläinen nykytaiteilija ja muusikko. Hän rakentaa teoksiensa avulla
eräänlaisia äänimaisemia, joista osa kuulostaa siltä, kuin ne matkisivat luonnosta tuttuja
ääniä. Hänen teoksissaan on käytetty erilaisia moottoreita tuottamassa liikettä, mutta
vastaavanlaisia ääniä voi saada aikaiseksi myös esimerkiksi tuulen liikuttamalla teoksella.
Video on noin 20 minuuttia pitkä, joten siitä voi halutessaan katsoa osan tai osia. Zimoun :
Compilation Video 4.1 (2020) on Vimeo, Zimoun: A Selection of Works 2005-2020,
Compilation Video Version 4.1 / Updated: December 2020

Tuula Närhinen (s.1967) on suomalainen taiteilija joka on tutkinut väitöstutkimuksessaan
luonnonilmiöiden kuvallisuutta. Väitöskirja runsaine kuvineen ja ohjeineen on luettavissa
netissä. Närhisen teoksista inspiroituneena voi tuuliteoksesta muuntaa vaikka oman
tuulipiirturin. Väitös löytyy Taideyliopiston tietokannasta: Kuvatiede ja luonnontaide :
tutkielma luonnonilmiöiden kuvallisuudesta

Theo Jansen (s.1948) on hollantilainen taiteilija, joka on 1990-luvulta alkaen rakentanut
huikeita tuulen avulla liikkuvia suuria veistoksia, jotka “kävelevät” itse tuulen voimasta.
Hänen teoksensa ovat todella kiehtovia ja niistä löytyy paljon upeita videoita. Jos siis
innostutte enemmän mekaanisesta rakentelusta tai vaikka leijojen tekemisestä, niin hänen
teoksiinsa kannattaa tutustua. Tässä yksi video hänen töistään: Theo Jansen’s
Wind-Powered Sculptures | The New Yorker Theo Jansen’s Wind-Powered Sculptures | The
New Yorker 21.9.2011

https://www.youtube.com/watch?v=A5J6Qb11UHE
https://www.youtube.com/watch?v=W7OGNU6TZOs
https://www.youtube.com/watch?v=W7OGNU6TZOs
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kineettinen_taide
https://vimeo.com/7235817
https://vimeo.com/7235817
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166516
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/166516
https://www.youtube.com/watch?v=Pj-NqWDH2qE
https://www.youtube.com/watch?v=Pj-NqWDH2qE

