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Paripiirustuksia
1. SELKÄÄN PIIRTÄMINEN

Tähän tehtävään tarvitset yhden kaverin.
Voit pyytää vaikkapa perheenjäsenesi piirtämään selkääsi 
sormellaan. Selkeä rauhallinen kosketus on tärkeää. Ei 
puhetta. Selkään piirtävä henkilö piirtää yhden kuvan 
kerrallaan (vaikkapa auringon).
Sulje silmäsi ja keskity tuntemaan, mitä selkään ollaan 
piirtämässä. Jos et ymmärrä kuvaa, voit pyytää piirtäjää 
toistamaan. Tämän jälkeen avaa silmäsi ja piirrä tarkasti 
edessäsi olevalle paperille äsken tuntemasi kuva.
Tämän jälkeen suljet silmäsi jälleen ja selkääsi piirretään 
uusi kuva. Piirrä se taas paperille. Jokaisen kuvan jälkeen 
voitte katsoa, millainen kuva paperille syntyi. 
Koskettaja voi piirtää vaikkapa kymmenen eri asiaa. 
Tämän jälkeen roolit vaihtuvat. Nyt sinä piirrät selkään 
ja perheenjäsenesi koettaa piirtää paperille tuntemansa 
kuvan. Kun kumpikin on valmis, voitte yhdessä värittää 
syntyneitä kuvia.

2. LIIKU PIIRROSTA!

Tässä tehtävässä voit laittaa taustamusiikkia tai olla hil-
jaisuudessa.
Tarvitset 1-2 kaksi kaveria. Piirtäjä istuu lattialla edes-
sään piirustuspaperi tai lehtiö ja kädessään kynä. Liik-
kuva kaveri seisoo piirtäjää vastapäätä ja katsoo hänen 
piirustustaan.
Piirtäjä alkaa rauhallisesti liikuttamaan kynää paperilla 
tehden ympyrää.
Liikkuja yrittää matkia piirustusta paikallaan liikkuen, 
mutta esimerkiksi käsiään, päätään, jalkojaan tai lantio-
taan pyörittäen. Liikkuja saa itse päättää, millaista liiket-
tä piirtäjän piirros tarkoittaa. Kun pääsette vauhtiin, voi 
piirtäjä nopeuttaa tai hidastaa tahtia. Kannattaa kokeilla 
samaa liikettä tarpeeksi kauan.
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Seuraavaksi piirtäjä voi piirtää samalle 
paperille siksak-viivaa, viivaa ylös ja alas. 
Nyt liikkuva kaveri matkii taas viivan 
liikettä vaikka menemällä kyykkyyn ja 
nousemalla ylös niin monta kertaa kuin 
piirtäjä määrää. Seuraavaksi voidaan ko-
keilla aaltoilevaa viivaa, kulmikasta vii-
vaa tai hypähteleviä pilkkuja. Piirtäjä voi 
myös ottaa kynän kumpaankin käteen ja 
voitte sopia, että toisen kynän liike on 
toiselle jalalle ja toisen kynän toiselle.

Näin jatketaan vähintään neljän eri-
laisen liikkeen kuvaamista viivoilla ja 
liikkumalla. Kun piirtäjän paperi on 
täynnä, vaihdatte osia, otatte uuden 
paperin ja liikkuja muuttuu piirtäjäksi ja 
piirtäjä liikkujaksi.

Mitä tarvitset
Lyijykynä, huopakynä tai kuulakärkikynä. 
Värikyniä tai väriliituja. Paperia.

Tavoite
Yhteistyön harjoittelu kaverin kanssa. Piir-
täjä ohjaa liikkujaa monipuolisesti ja siten, 
että tämä pääsee hyvin mukaan. Tehtävää voi 
tehdä alkulämmittelynä tai keksiä erilaisia 
variaatioita aina uudelleen ja uudelleen. Täs-
sä on prosessi tärkeämpää kuin lopputulos. 
Piirros muuttuu liikkeeksi ja toisaalta pape-
rille piirretty viiva on liikettä!Taustatietoa 

Tanssija Heather Hansen piirtää suuria hiilipiirroksia liikkuen:
LINKKI

https://www.youtube.com/watch?v=C4oBc-o1npg&feature=youtu.be

