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Maataidetta: liiku - kumarru 
- poimi - liiku - kumarru - 
poimi ja asettele taiteeksi

Tämä tehtävä vie sinut kävelylle ulos, tosin määrän-
pää ei vielä ole selvä. Valitse sellainen paikka, jossa 
voit liikkua huolettomasti ja josta voit kerätä ma-
teriaalia teokseen. Jos kotisi lähellä on jokin sopiva 
metsä, niin se on sopiva paikka tehtävän toteutukseen. 
Myös omalla kotipihallasi voit toteuttaa tehtävän. Ole 
huolellinen ulkona liikkuessasi, muista liikenneturval-
lisuus äläkä kompuroi kiviin, vaikka kertaisitkin tehtä-
vän ohjetta kävellessäsi. Ota mukaasi pussi löytämääsi 
materiaalia varten.

Ennen kun lähdet liikkeelle katso tästä linkistä miten 
luonnosta löytyvistä materiaaleista voi tehdä teoksia 
luontoon. Tarkastele kuinka taiteilija on erilaisia ma-
teriaaleja käyttänyt.

Kulje noin minuutti, pysähdy. Katsele ympärillesi ja 
tarkastele, mitä tässä paikassa voisi olla löydettäväksi 
teoksen materiaaliksi - kerää materiaalia mukaasi ja 
jatka eteenpäin kaksi minuuttia ja toista sama eli kerää 
lisää materiaalia. Seuraavaksi kulje kolme minuuttia 
lisää, ja neljä minuuttia lisää ja viisi minuuttia lisää 
ja jokaisella pysähdyksellä kerää sopivaa materiaalia 
mukaasi, kunnes vaikuttaa siltä, että materiaalia on 
sopivasti. Voit kerätä jokaisella pysähdyksellä yhden 
tai enemmän/useamman kappaleen samaa asiaa: kep-
pi, risu, oksa, käpy, kivi. Muista, että eläviä kasveja ei 
pidä repiä, eikä puista katkaista oksia.

3-ULOTTEINEN

JAKSO/PAJAT

Mitoita matkasi niin, että voit lopuksi 
pysähtyä kokoamaan teoksen maahan 
ja jättämään sen valmiina paikoilleen 
pihalle, metsään, kävelypolun laitaan. 
Millaisen teoksen haluat tähän paik-
kaan koota? Millaisen teoksen voit teh-
dä kävelyltä löytämistäsi materiaalista? 
Tuoko teoksesi iloa sinulle tai ohikulki-
joille? Saako se katsojan kiinnittämään 
huomiota johonkin asiaan ympäröivässä 
luonnossa? Jos joku kerätyistä materi-
aaleista ei tunnu teokseen sopivan, ei 
sitä ole pakko käyttää, vaan voit palaut-
taa sen paikoilleen kotiin palatessa. 

Ota kuva teoksesta. Ota vielä toinen 
kuva, jossa kenkäsi näkyy kertomassa 
teoksen mittakaavasta. Käy toisena 
päivänä tsekkaamassa teoksesi kunto. 
Onko jokin muuttunut? Onko ympäris-
tö ryhtynyt muovaamaan teostasi? Ota 
taas kuva. 

Taustatietoa - kohdassa on linkkejä 
taideteoksiin. Ne saattavat auttaa sinua 
oman teoksesi ideoinnissa, jos kesken 
kaiken tulee hankaluuksia teoksen 
tekemisen kanssa. Joka tapauksessa 
kannattaa katsoa linkit ainakin ulkoilun 
jälkeen.

https://www.richardshilling.co.uk/earth.html
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Mitä tarvitset

Materiaalia järjesteltynä ja rakennettuna
Kuvat Minttu Hyytiäinen

- Ota mukaan pussi/kassi materiaalin keräämiseen
- Tarvitset luonnosta löytyviä materiaaleja
- Ota mukaan kännykkä tai tabletti ohjeen seuraamiseen ja valmiin teoksen 
kuvaamiseen.

Harjoitellaan käyttämään saatavilla olevaa materiaalia oman teoksen lähtökoh-
tana. Kuinka materiaali rajaa tai antaa mahdollisuuksia omaan teokseen? 
Hyödynnetään sattumaa ideoinnin apuna.
Tutustutaan maataiteeseen

Maataideteoksia eri taiteilijoilta:
Antti Laitinen
Kuvakooste Andy Goldsworthyn  teoksista
Artikkeli järjestämisen taiteesta

Ympäristötaide wikipedian mukaan on rakennettuun kulttuuriympäristöön tai 
luonnonympäristöön tehtyä taidetta. Ympäristötaideteos voi olla myös teko, ta-
pahtuma tai prosessi. Ympäristötaiteeksi voidaan sanoa myös ekologisia asioita 
käsittelevää taidetta.

Maataide wikipedian mukaan on taiteen muoto, jossa maan kamara tai maisema 
muunnetaan taideteokseksi. Maataiteessa käytetään mielellään paikalla jo olevia 
materiaaleja sen sijaan, että muualla tehty irrallinen taideteos sijoitettaisiin ulos.

http://anttilaitinen.com/green-square-brown-square-white-square-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=JTnHiOA6a0E
https://www.boredpanda.com/the-art-of-clean-up-by-ursus-wehrli/?media_id=the-art-of-clean-up-ursus-wehrli-3

