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Hassuja naamoja ja ilmeitä

Millainen olisi Herra Huiskula tai Rouva Simpu-
ra? Miltä näyttäisi yrmeä Yrmy tai hilpeä Hissu? 
Tehtävässä rakennetaan erilaisia kasvoja kaiken-
laisista esineistä, joita on ympärilläsi. Mitä osia 
kasvoissa on? Tietysti kaksi silmää, nenä ja suu! 
Mutta myös posket, otsa, kulmakarvat ja leuka.

Etsi erilaisia pieniä esineitä lelulaatikosta, keit-
tiöstä, koulutarvikkeista ja muualta, mistä van-
hemmat antavat sinulle luvan. Naru, lanka tai 
paperisuikale sopii hyvin kuvaamaan kasvojen 
ääriviivaa. Kokoa kasvot tasaiselle alustalle siis 
pöydälle tai lattialle.

Mieti, miten saisit tehtyä iloiset kasvot. Mit-
en suun asento kertoo ilmeestä? Kuinka laitat 
silmät ja kulmakarvat? Vaihda kasvojen ilmettä 
siirtämällä suuta ja silmiä eri asentoon. Muut-
tuiko iloinen vaikka vihaiseksi? Voit rakentaa 
monta erilaista hahmoa ja niille erilaiset ilmeet. 
Hahmoille voit keksiä myös nimet. Valokuvaa 
tai pyydä perheenjäsentäsi valokuvaamaan kai-
kki hahmosi. Palauta sen jälkeen kaikki tavarat 
oikeille paikoilleen!

Tehtävän voi tehdä myös muovailuvahan avulla. 
Irrota muovailuvahasta pala ja leivo siitä pitkä 
nauha. Se on viiva, jonka voit asettaa tasaiselle 
alustalle kasvojen muotoon. Muovailuvahasta voit 
rakentaa kasvojen ääriviivan sisälle silmät, suun, 
nenän ja muut osat. Hiuksetkin voit rakentaa 
muovailuvahasta.
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Esineistä rakennettuja naamoja. Ylhäällä: Opettaja Tarkkanen. 
Alhaalla: Rouva Simpura.
Muovailuvahasta rakennetut kasvot: Prinsessa Kultakutri.
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Erilaisia esineitä kotoa
Voit käyttää narua, lankaa, sinitarraa ym. esineiden ohella ja niiden ki-
innittämiseen paikoilleen. Näin taideteos voidaan purkaa siten, etteivät 
käytetyt esineet rikkoudu.
Kännykkä, kamera tai tabletti teoksen tallentamiseen.

Tavoite

Arjen esinemaailman havainnointi uudesta näkökulmasta.
Harjoitellaan teoksen rakentamista olemassa olevasta materiaalista.
Havainnoidaan kasvoja ja kokeillaan, miten ilmeet muodostuvat.
Opitaan käsitteet: esinekooste eli assemblaasi

Taustatietoa

Monet taiteilijat ovat rakentaneet taideteoksia valmiista esineistä. Eräs 
kuuluisimmista on Pablo Picasso, joka rakensi veistoksen paperikorista, 
säilykepurkista, kepeistä, palmunlehdistä ym. materiaalista. Veistos esitti 
Esmeralda -nimistä vuohta. Myöhemmin teos valettiin pronssiin ja se ei 
enää ollutkaan esinekooste. Katso Googlesta hakusanalla: Pablo Picasso, 
Esmeralda.

Suomalainen taiteilija Anu Tuominen rakentaa myös esinekoosteita. Hän 
tekee ne kirpputoreilta löytämistään käytetyistä esineistä, jolloin ne saa-
vat uuden elämän taideteoksen osana. Lapaset muuttuvat vaikka pieniksi 
hiiriksi tai oranssi baskeri porkkanamuhennokseksi. Sadat, värikkään 
patalaput muodostavat suuren koosteen, jonka nimi on Todelliset väri-
ympyrät.

Anu Tuomisen teoksia voi katsella osoitteessa: www.anutuominen.fi

http://www.anutuominen.fi

