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1. VAIHE:
VALITSE KIINNOSTAVIA
OLENTOJA JA PAIKKOJA

2. VAIHE:
ETSI OLENNOISTA
JA PAIKOISTA KUVIA
NETISTÄ

3. VAIHE:
MUOVAILE KUVIEN
POHJALTA OMA OLENTO
JA SUUNNITTELE SILLE
PAIKKA

a). Pohdi minkälaiset otukset tai
oliot kiinnostavat sinua. Listaa
paperille erilaisia olentoja, kuten
‘robotti’, ‘ankka’, tai ‘merenneito’ sekä
ominaisuuksia, kuten ‘pörröinen’,
‘vihreä’, ‘hidas’, ‘pitkäraajainen’.
Listaa paperille muutamia olioita ja
ominaisuuksia.

a). Käytä paperille listaamiasi
olentoja/ominaisuuksia ja paikkoja
hakusanoina kuvahaussa ja ota kuvia
talteen tietokoneelle. Jos haun aikana
tulee mieleesi tai vastaan uusia
hakusanoja, olentoja tai paikkoja,
etsi vapaasti ja tallenna löydöksiäsi
tietokoneelle omaan kansioon.

b). Minkälaiset paikat tai ympäristöt
kiehtovat sinua? Esimerkiksi avaruus,
koti, taikalinna, aurinkoranta,
salainen luola, puun oksa,
vedenalainen maailma, teatteri,
aavikko. Listaa paperille muutama
paikka.

b). Valitse tallentamistasi kuvista
1-3 oliokuvaa ja 1-3 paikkakuvaa.
Tulosta ne paperille.

a). Muovaile tulostamiasi kuvia
mallina käyttäen oma olento. Siinä
voi yhdistyä useampienkin kuvissa
olevien olentojen ominaisuuksia
tai vain yhden. Sekoita näitä
ominaisuuksia omiin ideoihisi.
Olennon ei tarvitse näyttää samalta
kuin kuvien, mutta sillä tulisi olla
niihin yhteys. Jos olento kaipaa
vierelleen jonkin esineen, kuten
taikasauvan, hedelmän tai pallon,
muovaile myös sellainen.

Tarvikkeet: kynä ja paperi
Paikka: missä tahansa
Aika: n. 10 min

Tarvikkeet: tietokone/padi,
jossa on netti sekä tulostin
Paikka: tietokoneluokka
Aika: n. 20 min

b). Käyttäen inspiraationa
tulostamiasi kuvia, suunnittele
olennollesi paikka, jossa se voidaan
seuraavassa vaiheessa valokuvata.
Taustan tulisi koostua A3-kokoisesta
fondista eli taustapaperista, jolle
voit piirtää, maalata tai liimata. Voit
tuoda lavastukseen ulkoa tai kotoa
myös muita aineksia, kuten pieniä
kiviä, käpyjä, oksia tai nappeja.
Tarvikkeet: muovailumassa,
A3-kokoinen paperi, erilaisia kuvistarvikkeita ja pieniä
esineitä
Paikka: sopiva luokka
Aika: n. 60 min

ON–OFF–ONF -TYÖPAJA | PÄIVÄ 2 (90 min)

4. VAIHE:
MAALAA OLENTO JA
ESINEET, VIIMEISTELE
LAVASTEET

5. VAIHE:
KUVAA OLENTO SEKÄ
TEKEMÄÄSI TAUSTAA
ETTÄ YKSIVÄRISTÄ
TAUSTAA VASTEN

6. SIIRRÄ KUVAT
KONEELLE JA MUOKKAA NIITÄ
KUVANKÄSITTELYOHJELMALLA.

Maalaa ohuelti, jotta pinta
kuivuu nopeasti. Jos osaset
irtoilevat, se ei haittaa – ne voi
liimata kuumaliimalla (aikuisen
avustuksella) takaisin yhteen.
Käytä kuivumisen vauhdittamiseen
tarvittaessa hiustenkuivaajaa.

Aseta tausta siten, että se peittää
valokuvaustilanteen taustan ja
taipuu siitä peittämään myös tasoa,
jolle kuvauskohde sijoitetaan. Alla
olevassa kuvassa on käytetty apuna
pianonkantta.

a.) Siirrä kuvat tietokoneelle
ja muokkaa niitä
kuvankäsittelyohjelmalla (pitäen
tallessa myös originaalit). Kokeile
mitä kaikkea hauskaa kuville voi
tehdä!
b.) Lopuksi siirrä valikoima
tallentamistasi kuvista (lähdekuvat,
originaalit valokuvat sekä käsitellyt
veistoskuvat) näyttelykansioon.
c.) Jos aikaa jää, tulosta kuvat.

O
Tarvikkeet: akryylimaalia,
höyheniä, muita sopivia
tarvikkeita, kuumaliimapistooli,
hiustenkuivain
Paikka: sopiva luokka
Aika: n. 30 min

Tarvikkeet: digikamera,
kännykkä tai padi jolla voi
kuvata
Aika: n. 30 min
Paikka: sopiva luokka

Tarvikkeet: tietokone/padi,
jossa on netti tai kuvan
käsittelysofta sekä tulostin
Paikka: tietokoneluokka
Aika: n. 60 min
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7. VAIHE:
ASETTELE ENSIMMÄISEN VAIHEEN LISTAT, TULOSTEET, VEISTOKSET JA NIIDEN TAUSTAT KOLLAASEIKSI
NÄYTTELYTILAAN JA ESITÄ TYÖ MYÖS NETTIGALLERIASSA.
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LOPUKSI:
KESKUSTELU
PROSESSISTA JA
TULOKSISTA!

