
KULPS-TYÖPAJA
Opettajan oppimateriaali

HETKEN HAHMOT

1) Elävä veistos

Ympäristön havainnointia eri aistein: Sulje silmäsi. Keskity rauhallisesti paikallasi ottamaan vastaan 
tietoa ympäristöstä aistien avulla. Mitä ääniä kuulet? Mitä haistat? Mitä tunnet? Voitko tuntea ilman 
lämpötilan? Tuulen?

Tee seuraavaksi tarkoin aistein kierros koulun pihalla tai muussa ympäristössä parisi kanssa. Löydät-
kö paikkoja, joita et ole ennen havainnut? Katso korkealle, kurkkaa taakse, alle. Tunnustele pintoja 
silmät kiinni. Löydätkö jotain karheaa, jotain sileää, jotain kovaa, jotain pehmeää?

Ympäristön havainnoinnin jälkeen tehdään yhdessä “Olen puu” -improvisaatioharjoitus.
Ensimäinen oppilas sanoo olevansa puu. Seuraava oppilas liittyy elävään puuveistokseen olemalla 
jotakin muuta puun yhteydessä ja näin jatketaan, kunnes kaikki ovat osana syntynyttä teosta. 

Taiteilija Willi Dorner tekee projekteja, jotka ovat paikkasidonnaisia ja joissa ihmiset muodostavat 
teoksen omilla kehoillaan. Willi Dorner on ammatiltaan myös koreografi ja näissä kuvissa tanssiryh-
mä rakentaa omien kehojensa avulla etukäteen suunniteltuja teoksia valittuihin paikkoihin. Alueen 
asukkaat osallistuvat teokseen yleisönä ja teosten tarkoitus on saada havaitsemaan omaa ympäristöä 
uusin tavoin. Samaa teosta on toistettu eri kaupungeissa kyseisen kaupungin arkkitehtuuriin sovitet-
tuna.

Voitko itse olla oman taideteoksesi materiaali? Tässä tehtävässä tutustut taiteen hetkellisyyteen 
ja katoavaisuuteen paikkasidonnaisen taiteen, ympäristö- taiteen ja performanssitaiteen avulla.

Ensimmäisessä osassa materiaalina on oma keho. Toisessa käytetään kuvanveistoon savea ja luon-
nonmateriaaleja. Syntyvät teokset dokumentoidaan valokuvaamalla.

Suunnittele ulkona 4-hengen ryhmissä elävä veistos. Mistä löytyisi teokselle sopiva paikka? 
Onko se jonkinlainen kolo, tila tai kiinnekohta? Voitte osallistua koko ryhmänä teokseen ja opettaja 
tai jonkin muun ryhmän jäsen dokumentoi teoksenne kuvaamalla, kun esitätte teoksen muille.
 
Mitä tarvitset:

•  Kamera, tabletti tai puhelin teoksen dokumentointiin

Tavoite: 

•  Tutustut taiteen hetkellisyyteen ja katoavaisuuteen, ihmiskehon mahdollisuuksiin 
             taiteen tekemisessä ja kuvanveistoon

•  Opit tekemään tietoisia havaintoja ympäristöstä ja ihmiskehosta
 
•       Opit dokumentoimaan tekemääsi kuvaamalla



2) Savicroquis
Tunnin aluksi voidaan vielä tarkastella kuvista edellisen kerran teoksia ja palauttaa mieleen, mitä 
tarkoittaa paikkasidonnainen taide ja installaatio.

Työskennellään taas 3-4 hengen ryhmissä. Kirjoita lapulle ylös itsellesi tärkeitä asioita tai tunteita. 
Ryhmän jäsenten laput kerätään yhteen ja jokainen nostaa vuorotellen yhden lapun ja ottaa asen-
non, jolla ilmentää lappuun kirjoitettua tunnetta tai asiaa. Muut muotoilevat mallista savihahmon 
ripeään tahtiin. Yhden hahmon tekemiseen on käytettävissä enintään 10 minuuttia. Ensimmäisten 
asentojen tekeminen voi vaatia koko ajan mutta seuraavat saattavat syntyä paljon nopeammin. Jokai-
nen tekee kolme hahmoa.

Älä juutu savicroquista tehdessäsi yksityiskohtiin. Tehtävänä ei ole tehdä muotokuvaa, vaan oleellis-
ta teoksessa on saada esiin mallin asento tunnetta tai asiaa kuvaamaan. Saven muotoilu onnis-
tuu käsin, yhtenäisestä savipalasta napakasti puristelemalla ja painelemalla, ohjaten savea haluttuun 
suuntaan.
Seuraavaksi ryhmä etsii lähiympäristöstä paikan, johon voi asettaa savihahmot yhdeksi teokseksi 
eli installaatioksi. Installointiin voi käyttää lisäksi ympäristöstä löytyviä materiaaleja. Kiinnittäkää 
installaatiossa huomiota sommitteluun eli siihen kuinka järjestätte hahmot. Millaisen tunnelman 
teokseen luotte? Installaatio dokumentoidaan valokuvaten ja videoimalla. Viimeiseksi valmiit instal-
laatiot esitellään muille teos kerrallaan.

Valmiita teoksia voi tarkastella esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Ovatko hahmot piilossa 
vai helposti havaittavissa? Miten hahmot on aseteltu suhteessa toisiinsa ja suhteessa valittuun paik-
kaan?  Miten alttiina hahmot ovat säälle? Mitä hahmoille ja käytetylle materiaalille tapahtuu ajan 
kuluessa? Tarvitseeko taiteen säilyä ikuisesti? Millaisia reaktioita yllättävä kohtaaminen taiteen kans-
sa saattaisi aiheuttaa ohikulkijoissa? Oletko itse kohdannut taidetta ympäristössä? Teokset voidaan 
jättää paikoilleen ja seurata tulevina viikkoina sitä, kuinka aika vaikuttaa niihin.

Mitä tarvitset:

• Savea, paperia ja kynän sekä
       ympäristöstä löytyviä materiaaleja

• Kamera(t) dokumentointiin
  
• Tabletit tai kuvat edellä olevista
       teoksista yhteistä tarkastelua varten

Tavoite: 

• Tutustut kuvanveistoon, taiteen hetkelli-
syyteen ja katoavaisuuteen

  
• Opit tekemään tietoisia havaintoja ympä-

ristöstä ja ihmiskehosta.
  
• Opit ryhmätyötaitoja ja käsittelet suhdetta-

si ympäristöön moniaistisesti
  
• Opit dokumentoimaan tekemääsi kuvaa-

malla  ja keskustelemaan teoksista ryhmäsi 
kanssa
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Tehtävä 1) Elävä veistos kuvat



Taustatietoa:

Installaatio tai installaatiotaide (verbi installoida = asentaa) on erityisesti johonkin tilaan tai paikkaan tehtyä taidetta, joka käyttää 
tilan ominaisuuksia hyväkseen. Installaatiot ovat tavallisesti väliaikaisia taideteoksia, mutta myös pysyviksi tarkoitettuja installaatio-
teoksia on olemassa. Installaatio koostuu usein erilaisista esineistä, materiaaleista ja muusta aineistosta.(Lähde: Wikipedia)

Ympäristötaide on luonnonympäristöön tai rakennettuun kulttuuriympäristöön tehtyä taidetta. Se voi käsitellä ekologisia asioita tai 
olla myös teko tai prosessi. Ympäristötaide pyrkii harmoniaan luonnon kanssa. Usein ympäristötaideteos ei jää pysyvästi paikkaan 
vaan on tehty materiaaleista, jotka katoavat ajan mittaan (esim. luonnonmateriaalit). Tällainen taide dokumentoidaan videoimalla tai 
valokuvaamalla. 

Paikkasidonnainen taide on ympäristötaiteen muoto, jossa teos saa innoituksensa juuri siitä paikasta, johon teos toteutetaan. 
Usein teos on niin paikkaan sidottu, ettei se voisi edes toteutua muussa ympäristössä. Yleensä teos on suunniteltu juuri kyseisessä 
paikassa aikaansa viettäville ihmisille ja toisinaan se on jopa toteutettu paikasta löytyvillä materiaaleilla. Taiteilija tutkii: Millaiset 
ihmiset käyttävät paikkaa? Millaisia toteuttamismahdollisuuksia paikassa on? Mitä paikassa tehdään ja mitä siellä tapahtuu? Hän 
usein viettää aikaa paikassa, johon taiteensa aikoo toteuttaa ja jopa tutustuu paikkaa käyttäviin ihmisiin ja tutkien, millaista taidetta 
juuri nämä ihmiset tarvitsisivat ympäristöönsä? Kaipaako paikka iloa ja huumoria tai tulisiko taiteen olla voimauttavaa? Onko asioi-
ta, jotka kaikki tunnistavat, mutta niistä ei puhuta? Taiteen keinoin näitäkin asioita voi tuoda esille.  

Performanssitaide on yleisön edessä esitettävä taide-esitys, joka voi noudattaa ennalta laadittua suunnitelmaa, syntyä esitys 
hetkellä improvisaationa tai sisältää sekä suunniteltuja osia että improvisointia.

Croquis on nopea piirros mallin mukaan. Piirtämisessä harjoitellaan asennon ja mittasuhteiden havainnointia. Savicroquis on 
kolmiulotteinen versio croquista.

Tehtävä: Minttu Hyytiäinen, Ruusu Hulmi, Satu Tikka, Nina Ruokonen
oppilaskuvat 6 ja 7 Ruusu Hulmi
“Olen puu” -improvisaatioharjoitus https://improaapinen.fi/olen-puu/
Kuvat1-5: Willi Dorner: Bodies in Urban Spaces, CC BY-SA 2.0   https://www.flickr.com/photos/5chw4r7z/14452718183/

Linkkejä Willi Dornerin taiteeseen:  
 
• Tällä videolla voi tutustua Willi Dornerin teokseen Bodies in Urban Spaces https://www.youtube.com/watch?v=DaMk8q0aJyE
• Tietoa Willi Dornerin projekteista: https://www.facebook.com/CieWilliDorner
• Haastattelu Willi Dornerista vuodelta 2016: Who is Willi Dorner, the street artist behind Jacquemus’s latest advertising cam-

paign? https://magazineantidote.com/english/who-is-willi-dorner-the-street-artist-behind-jacquemus-latest-advertisingc-cam-
paign/

Tehtävä 2) Savicroquis kuvat
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