Muut pajat
____________________________________________

MEIJÄ KULMAT:
URBAANIA YMPÄRISTÖTAIDETTA LASTEN EHDOILLA.
Suunnitellaan ja laaditaan pirteän minimalistista ympäristötaidetta koulujen ja päiväkotien
pihoille ja lähiympäristöön. Silmäkarkkia pienelle ja isolle kansalle. Moniosainen teos
koostuu eri syvyystasoissa olevista 2- ja 3-ulotteisista elementeistä ja muuntuu riippuen
siitä, mistä kulmasta sitä katsoo. Työpaja haastaa lapsen tarkkailemaan elinympäristöään
rikkaammalla tavalla. Suunnittelun inspiraatioksi kuunnellaan esim. 70-luvun
avaruusmusiikkia vinyyliltä ja juodaan kuumaa marjamehua. Mahdollisuuksien mukaan
pidetään myös "näyttelyavajaiset".
Ikä: Ala- ja ylä- sekä esikouluikäiset.
Ryhmän koko: määrittämätön
Kesto: 4 x 45min
Tarvikkeet: Ohut vanerilevy, akryylimaali, pistosaha (ohjaaja operoi), piirtoheitin, paksu
rautalanka,
Ohjaaja: Ville Silvennoinen / Galleria HOI SIE.
Toiminta-alue: Lappeenranta ja sen viereiset kunnat.
Yhteystiedot: V.Silvennoinen / 044 0852082 / villealeksisilvennoinen@gmail.com

YMPÄRISTÖTAIDETTA
Lähdetän luontoon ja kerätään luonnonmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan. Haalituista
materiaaleista tehdään ryhmissä tai yksin ympäristötaidetta. Ulkona toteutettuna
ympäristötaiteet voisi jättää luontoon. Talvella materiaalina voi olla lumi.
Ikä: Sopii kaiken ikäisille
Tila: voidaan toteuttaa joko sisällä tai ulkona.
Kesto: n.2-3h.
Ohjaaja Katja Paakki, katjapaakki@hotmail.com

ERILAISIIN HAHMOIHIN TUTUSTUMINEN
Lähdetään tutustumaan erilaisiin hahmoihin käyttämällä prosessidraamaa. Mukaan
otetaan liikkeet, eleet ja olemus. Hahmoja voidaan täydentää vaatteilla ja rekvisiitalla sekä
mahdollisesti maskeerauksella. Kaikki ovat mukana hahmoihin tutustumisessa ja
luomisessa.
Ikä: Alakoululaisille.
Kesto: n. 2-3h
Ohjaaja Katja Paakki, katjapaakki@hotmail.com

SEINÄMAALAUSTYÖPAJA
Seinämaalaus toteutetaan oman luokan seinään tai muuhun maalaukseen soveltuvaan
seinään koulussa. Oppilaat suunnittelevat aluksi piirtäen oman opettajan johdolla
luonnoksia ja omia ehdotuksia seinämaalauksen aiheesta. Kokoan oppilaiden
ehdotuksista seinään sopivan kokonaisuuden niin, että kaikkien oppilaiden työt pääsevät
osaksi seinämaalausta. Seinämaalausluonnos siirretään seinään piirtoheittimen avulla ja
hahmotellaan hiilellä. Tämän jälkeen seinämaalaus maalataan akryylimaaleilla.
Ikä 11-18 -vuotiaat
Kesto 4 x 2,5h / seinän koosta riippuen sopimuksen mukaan
Tarvikkeet piirustushiiltä
Toiminta-alue Lappeenranta: keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin
Ohjaaja Tiinalotta Särmölä, kuvataiteilija
Yhteystiedot tiinalotta.sarmola@gmail.com, p.050 340 7670

EVÄITÄ REPPUUN JA POTKU PEPPUUN
Ilmaisutaidosta virikkeitä ja työkaluja opettajille. Pajan tarkoituksena on herätellä
luovuutta ja auttaa löytämään erilaisia ilmaisutaitoa kehittäviä harjoituksia, joita opettaja
voi käyttää hyväkseen omassa työssään, oman luokkansa parissa.
Paja soveltuu sekä ala- että yläkoulujen opettajille, ja pyrkii antamaan myös uutta virtaa ja
rohkeutta opettajan työn luovempaan puoleen, eli uskallusta ja keinoja käyttää ilmaisua sekä vapaalla että lasten kanssa. Tärkeintä on rohkeasti olla oma itsensä - vasta silloin
voit olla kuka tahansa.
Ohjaaja Henna Laitinen
Kesto klo 9 - 16
Ryhmä: 10 - 30 hlö/ryhmä
Yhteystiedot Henna Laitinen, p. 050 321 8090, little_margareth@hotmail.com

JÄLJET28’-pajat
JÄLJET 28º - taidetyöpajojen tarkoitus on ohjata 13 – 17 -vuotiaita nuoria monialaiseen
taidetyöpajatyöskentelyyn, jossa he eri taiteen keinoja hyväksi käyttäen dokumentoivat
elämäänsä, jättävät JÄLKIÄ ja tulevat näin nähdyiksi ja kuulluiksi osana ympäröivää
yhteiskuntaa. Tavoitteena on tarjota nuorille eväitä oman tulevaisuuden rakentamiseen,
tarjota onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia, sekä luoda myönteistä suhtautumista
erilaisuuteen ja monikulttuurisuuteen. Ensimmäiset Jäljet 28 - työpajat käynnistyvät
syksyllä 2009 Lappeenrannan yläkouluissa, ammattiopistoissa ja yhteistyötahojen
toimitiloissa.
Ilmoita ryhmäsi mukaan toimintaan!
Jäljet 28 - työpajat sovitaan AINA Metkun ja taiteilijan kanssa yhdessä. Ota siis yhteyttä
minna.pirila-martti@lappeenranta.fi

TÄSMÄPAJAT
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku haluaa kehittää palvelujaan käyttäjien tarpeita
ja toiveita huomioiden. Vuoden 2011 aikana on mahdollista suunnitella ja resurssien
puitteissa toteuttaa eri taiteenalojen työpajoja koulujen ja päiväkotien oman tarpeen
mukaan. Työpajat voivat olla lyhyt – tai pitkäkestoisia. Kerro oma työpajaideasi,
toteutetaan se yhdessä! Ota siis yhteyttä minna.pirila-martti@lappeenranta.fi

