
#espoonkuvisetana

Kuvataide
viikko 14

Tämähän on juuri se 
mitä tarvitsen!

Keksi jollekin tutulle esineelle uusi käyttötarkoi-
tus! Millaiseen uuteen käyttöön joku esine päätyy, 
kun sen löytää vaikkapa joku ihan eri kokoinen 
otus? Piirrä kolmen kuvan sarjakuvastrippi, vähän 
kuin sanomalehdissä.

Esineen käyttötarkoitus saattaa kekseliään käsissä 
muuttua täysin toiseksi ja se voi aiheuttaa häm-
mennystäkin. Uusi käyttötarkoitus tuo yllätyksiä, 
kuten tässä videossa: LINKKI

Aloita piirtämällä paperille kolme ruutua - jo sillä 
määrällä kuvia saat tarinan kerrotuksi. Juoni voi 
olla vaikka seuraava: ensimmäisessä ruudussa esi-
tellään esine oikeassa käytössä: esimerkiksi joku 
sahaa lautaa, joku laittaa hatun päähänsä, joku juo 
lasista vettä – keksi itse mikä esine on! Seuraavas-
sa ruudussa tämän esineen löytää joku muu otus 
tai henkilö, joka ajattelee: “Tämähän on juuri se 
mitä tarvitsen!” Viimeisessä ruudussa näytetään, 
mihin omaan tarkoitukseensa otus tai henkilö 
tarvitsi esinettä: mitä tehtiin sahalla, hatulla tai 
juomalasilla?

Kiinnitä piirtäessäsi huomioita mittasuhteisiin, 
jotta katsoja tunnistaa esineet. Piirrä riittävän 
suurta, jotta saat myös yksityiskohdat mukaan.
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Kuvakokoa vaihtamalla päätät sen, 
mitä kaikkea kuvassa näkyy. Saat 
sopivalla kuvakoon valinnalla lukijan 
kiinnittämään tärkeään asiaan huo-
mioita. Samalla kuvalliseen kerron-
taan tulee rytmiä ja vaihtelua. Yleis-
kuvassa näkyy millaisessa paikassa 
ollaan. Kokokuvassa näkyvät pää-
henkilöt sekä viitteitä paikasta, jossa 
ollaan. Lähikuvassa voidaan zoomata 
tärkeimpään yksityiskohtaan, kuten 
esineeseen tai ilmeeseen.

Voit hahmotella sarjakuvan lyijyky-
nällä ja vahvistaa ääriviivat tussilla 
halutessasi. Voit tehdä sarjakuvasta 
mustavalkoisen tai käyttää värittämi-
seen puukyniä.

Usein kuvat kertovat jo kaiken tar-
peellisen, mutta voit myös harkiten 
tehdä jokusen puhe- tai ajatuskup-
lan. kokeile ensin kuinka sarjakuvasi 
toimisi ilman niitä. 

Taustatietoa -kohdasta löydät linkke-
jä sarjakuvan tekoon liittyen. Tutustu 
niihin ensin, niistä on apua niin ide-
ointiin kuin kuvan piirtämiseenkin!

https://www.youtube.com/watch?v=FbZf2OGn2jM
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Mitä tarvitset
Paperi, erilaisia kyniä.

Tutustu sarjakuvantekoon linkkien kautta:

 - Sarjakuvan tekemisestä yleisesti: LINKKI
 - Tässä havainnollistettuna lisää kuvakoosta: LINKKI
 
Tuttuja esineitä voi käyttää myös soittamiseen: katso ja ihmettele!

 - Juomalaseilla voi soittaa vaikka Makeishaltijattaren tanssin Pähkinänsärki-
jä-baletista: LINKKI
 - Ja sahaakin voi käyttää soittimena: LINKKI

Tarinan kertominen kuvilla, kuvakoko, 
koon suhteellisuus.

Kuvat: Elisse Heinimaa

https://www.kopiosto.fi/app/uploads/2018/11/04143330/Vinkkejasarjakuvan-tekoon-teksitetty-alkuframella.mp4
https://videootit-fi-bin.directo.fi/@Bin/fd97602a2071c81bad39ac0eaf91a5c5/1585062888/application/pdf/143086/kuvakoot%20A4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QdoTdG_VNV4
https://www.youtube.com/watch?v=Kx_snu_rUHw

