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“Piirtäminen on viivan viemistä kävelylle” sanoi taiteilija Paul Klee.

Tässä tehtävässä lähdetään ulos retkeilemään ja samalla piirretään kaikenlaisia 
eteen tulevia asioita. Retkeä varten tarvitset piirustuspaperin, joka on teipattu 
kiinni johonkin tukevaan alustaan, vaikkapa kansion tai lehtiön kanteen. Tarvit-
set myös hyvin teroitetun lyijykynän tai kapeakärkisen tussikynän.

Retki alkaa ulko-oveltasi, josta lähdet kävelemään valitsemaasi suuntaan. Kä-
velet eteenpäin kymmenen askelta, sitten pysähdyt ja katselet ympärillesi. Mitä 
näet? Onko lähellä puu, pensas, iso kivi, pieni kukka, polkupyörä vai mattote-
line? Valitse kohde ja piirrä se paperille johonkin kohtaan. Jos olet tyytymätön 
viivaan, älä korjaa sitä, vaan piirrä alkuperäisen päälle. Pyyhekumia ei tarvita. 
Ota huomioon, että samalle paperille piirretään monta asiaa, joten tilan täytyy 
riittää ainakin viidelle eri aiheelle! 

Kun ensimmäinen piirroksesi on valmis, käännyt ja kuljet taas kymmenen as-
kelta eteenpäin. Pysähdyt ja katsot ympärillesi. Mitä näet nyt? Voit vaikka istua 
maahan (jos ei ole kuraista) ja katsoa maailmaa pienen koiran näkökulmasta. 
Sitten jatkat piirtämistä ensimmäisen kuvan viereen kuvaamalla siihen toisen 
kohteesi.

Näin jatkat piirtämistä ja kävelyä aina kymmenen askelta kerrallaan uuden 
kohteen luokse kunnes paperi on täyttynyt piirroksista. Mitä kaikkea löysitkään 
kävelyretkelläsi!

Tavoite

Piirustuspaperia, alusta 
paperille, teippiä, lyijyky-
nä tai huopakynä (tussi-
kynä).

Mitä tarvitset

Opit harjoituksen myötä 
piirtämään yksinkertaista, 
puhdasta viivaa. Kätesi 
ja silmäsi toimivat yh-
teistyössä ja kehittävät 
havaintokykyäsi ja keskit-
tymiskykyäsi.

Taustatietoa
Piirtäminen on tärkeä taito monessa erilaisessa ammatissa ja se on perustaito, joka täytyy hallita hyvin. Ennen valoku-
vauksen keksimistä luonnontutkijat kuvasivat piirtämällä kasveja, puita, hyönteisiä, lintuja ja kaikkia muita tutkimuskoh-
teitaan. Arkkitehdit piirtävät taloja ja kuvittajat piirtävät mm. karttoja, havaintokuvia oppikirjoihin, pilapiirroksia sano-
malehtiin ja vaikkapa kuvia lastenkirjoihin.

Ernest H. Shepard oli kuvittaja, joka piirsi kuvat Nalle Puh -kirjoihin. Hän tutki tarkasti puiden muotoja: kuinka oksat 
kiinnittyvät puun runkoon ja miten runko kapenee kohti puun latvaa. Voit katsoa tästä linkistä kuvaa Nalle Puhista, joka 
on kiivennyt puuhun tervehtimään Pöllöä.

Vappu Rossi on kuvataiteilija, joka työskentelee paljon piirtämällä. Hän tekee muun muassa suuria seinäpiirustuksia. 
Tämä taideteos on nimeltään Luonnostapetti (Sketch tapestry). Kuva on täynnä Rossin piirustuksia viiden vuoden ajalta, 
vuosilta 2002-2017. Tapetti on yli kaksi metriä korkea ja yli kuusi metriä pitkä. LINKKI

https://www.google.com/search?q=ernest+h.+shepard&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjV-puFlYjpAhVvx4sKHZs4C68Q_AUoAXoECBoQAw&biw=1440&bih=735#imgrc=FKv6xEqokRE01M
https://asiakas.kotisivukone.com/files/vappu.asua.fi/Uudet_kuvat_2014-/Rossi_Vappu_Luonnostapetti_Grand_2017.jpg

