Ympäristötaidetilkkuja
____________________________________________

PATSASTELUA
Tehdään pieni kävelylenkki Lappeenrannan keskustassa. Aloitus kaupungintalon edestä.
Tutustutaan kuuteen keskustan veistokseen ja ihmetellään niiden merkitystä. Toisena
pajapäivänä mietitään yhdessä, millainen veistos keskustasta vielä puuttuu ja tehdään
suunnitelmia omasta patsaasta.
Kesto: 4 x 45 min. Kahtena päivänä
Tarvikkeet: Ulkoiluun sopivat vaatteet; A3-paperia ja piirustusvälineet
Ohjaaja: Soli Perttu (kuvataiteilija Amk)
Ajankohta: huhti-toukokuussa
Yhteystiedot: soli.perttu@elisanet.fi

IHME PAIKKA
Ympäristötaidepaja, jossa kuljetaan koulun pihalla ja lähiympäristössä. Katsotaan
ympäristö- ja maataideteoksia, tehdään muotoharjoitus. Seuraavalla tunnilla mennään ulos
ihmettelemään muotoja ja värejä ja luodaan omat ympäristötaideteokset luonnon
materiaaleista.
Ikä: ala- ja yläkoululaisille
Kesto: 4 x 45 min. Yhtenä tai kahtena päivänä
Ohjaaja: Soli Perttu (kuvataiteilija Amk)
Alue: Etelä-Karjala
Yhteystiedot: soli.perttu@elisanet.fi

PEEVELIN ISO MAALAUS
(TAI USEEMPI) Seinämaalaustyöpaja sisä- tai ulkotiloihin.
- Suunnitellaan ja toteutetaan suurikokoinen ja selkeälinjainen kollektiivinen
seinämaalausteos, joko oppilaitoksen ulkotiloihin tai esim. luokkaan, käytävälle tai aulaan.
Kukin ryhmän jäsen saa luonnostella oman osuutensa, jonka jälkeen kokonaisuus
sommitellaan piirtoheitinkalvolle ja heijastetaan työstövaiheeseen. Teos voi olla julmetun
iso (kymmeniä metrejä) tai pienempikin. Pidetään pienimuotoinen julkistustilaisuus koko
koululle ja lehdistölle asianmukaisine juhlallisuuksinensa.
Ikä: Ala- ja yläkouluikäiset.
Ryhmän koko: määrittämätön
Kesto: 4 x 45min
Tila: Koulun ulko- ja/tai sisäseinät, ulkorakennukset, yms.
Tarvikkeet: Piirtoheitin, hiilikynät, akryyli- ja lateksimaalit, telat, "töpöttimet"...
Ohjaaja: Ville Silvennoinen / Galleria HOI SIE.
Toiminta-alue: Lappeenranta ja sen viereiset kunnat.
Yhteystiedot: V.Silvennoinen / 044 0852082 / villealeksisilvennoinen@gmail.com

DISKO 3000 / BILEET PYSTYYN!
Kouludiskon dekotus eli koristelu.
Suunnitellaan ja toteutetaan osittain kierrätysmateriaaleista suurikokoiset ja näyttävät
koristelut kouludiskojen yhteyteen. Haetaan inspiraatiota dekoihin musiikista ja laaditaan
myös diskoa mainostava juliste. Dekot on mahdollisuus ottaa kotiin tai käyttää uudelleen.
Ikä: Ala- ja yläkouluikäiset.
Ryhmän koko: n. 12 hlöä
Kesto: 4 x 45min
Tila: Esim. kuvaamataidon luokka ja/tai isompi aulatila.
Tarvikkeet: kierrätyspahvia, akryylimaalia, pikkuteloja, rullapaperia (esim. 100cm leveä),
siimaa...
Ohjaaja: Ville Silvennoinen / Galleria HOI SIE.
Toiminta-alue: Lappeenranta ja sen viereiset kunnat.
Yhteystiedot: V.Silvennoinen / 044 0852082 / villealeksisilvennoinen@gmail.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/sopimuksen mukaan
Ohjaaja: Tiinalotta Särmölä, Kuvataiteilija (AMK)
Yhteystiedot: tiinalotta.sarmola@gmail.com p.050 340 7670
Toiminta-alue: Lappeenranta: keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

