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Omakuva 
arkisista esineistä

Tehtäväsi on rakentaa kolmiulotteinen veistos, joka 
kuvaa sinua. Voit päättää onko teos rintakuva vai koko 
ihmistä kuvaava veistos tai jotakin siltä väliltä. Voit 
myös valita onko teos abstrakti vai esittävä. Katso ko-
tiympäristöäsi uusin silmin. Mitä sellaista löydät, joka 
voisi olla veistoksen osa? Millaisia muotoja löydät 
esineistä ympärilläsi? Millaisia pintoja? Mitä väre-
jä? Kurkista keittiön laatikoihin, siivouskomeroon, 
työkalupakkiin, pikkusisarusten lelulaatikkoon, jne.
Etsi ensin mielenkiintoista materiaalia. Ei haittaa, 
vaikka sinulla olisi liikaa esineitä ja osa jäisi käyt-
tämättä. Parempi on, että voit kokeilla vaihtoehtoisia 
sommitelmia. Paras yhdistelmä löytyy kokeilemalla 
erilaisia esineitä toistensa kanssa.

Pohdi, kuinka materiaalit voi liittää toisiinsa. Liit-
tämiseen voit käyttää sellaisia keinoja, jotka eivät 
vahingoita teoksessa käytettyjä esineitä, jotta voit 
palauttaa ne myöhemmin takaisin paikoilleen ja alku-
peräiseen käyttöön. Voit käyttää esimerkiksi teippiä, 
narua, nippusiteitä, sinitarraa tms. Jos sopivia mate-
riaaleja ei ole käytössä, voit vapaasti seisovan assem-
blaasin sijasta rakentaa teoksen reliefinä pöydälle tai 
lattialle.

Riippuen siitä, mitä esineitä valitset, työsi koko voi 
olla suuri tai pieni. On eri asia, jos teoksen osana on 
pölynimuri kuin jos teos on koottu esim. keittiön 
laatikoista löytyvistä materiaaleista.

Kun assemblaasi on valmis, kuvaa se. Jos se on use-
ammalta suunnalta tarkasteltava, niin ota kuvia eri 
puolilta. Jos haluat, voit vielä muokata kuvaa, esim-
erkiksi säätämällä sen värin monokromaattiseksi - se 
on keino saada teos yhtenäisemmäksi, kun nyt osia ei 
voi maalata, leikata tai muutoin muokata teoksessa.
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Tästä kuvasta ja linkkeinä olevista kuvista 
voit löytää itsellesi lisää inspiraatioita. Mitä 
asioita ja esineitä taiteilijat ovat omissa 
teoksissaan käyttäneet ja miten? Katso link-
ki ennen kuin viimeistelet oman assemblaa-
sisi, niin voit hyödyntää näistäkin tulleita 
ideoita omassa teoksessasi.
Linkkejä:
Lou Hirshman: karikatyyri Albert Einstein-
ista (wikimedia commons)
Charlie Chaplinin karikatyyri
Man Rayn omakuva

Suomalaisista taiteilijoista, jotka kierrättävät 
työssään erilaisia materiaaleja voit lukea lisää 
TÄÄLTÄ

Mitä tarvitset

Erilaisia esineitä kotoa, sinitarraa, lankaa, 
narua, nippusiteitä tms osien liittämiseen niin, 
että teoksen voi myös purkaa ilman siihen 
käytettyjen esineiden rikkomista. Kännykän, 
kameran tai tabletin/padin teoksen tallentami-
seen.

Tavoite
Arjen esinemaailman havainnointi uudesta 
näkökulmasta. Harjoitellaan kolmiulotteisen 
teoksen rakentamista olemassa olevasta ma-
teriaalista. Opitaan kolmiulotteisten teosten 
käsitteitä.

Taustatietoa

-Veistos on kaikilta suunnilta katsottavissa oleva kolmiulotteinen teos.   
-Reliefi on tasaiselle pinnalle tehty veistos, jossa muodot ovat joko koholla tai 
taustaan uponneina. Teos on tehty tarkasteltavaksi vain edestä päin.
-Assemblaasi on kolmiulotteinen taideteos, joka on koottu valmiista esineistä.
-Monokromaattinen teos on teos, jossa on vain  yhden värin sävyjä.
-Lou Hirshman (1905-1986) oli yhdysvaltalainen taiteilija, joka tuli tunnetuksi 
esinekoosteistaan eli assemblaaseista, jotka olivat kuuluisuuksien karikatyyrejä 
LINKKI
-Man Ray (1890-1976) oli yhdysvaltalainen taiteilija. Hän oli taidemaalari, 
valokuvaaja, kuvanveistäjä, kirjailija ja elokuvaohjaaja.LINKKI
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