
#espoonkuvisetana

Kuvataide
viikko 17

Nalle ikkunassa
Jos olet käynyt ulkona kävelyllä, olet ehkä huomannut talojen 
ikkunoissa nalleja tai muita pehmoleluja. Ystävälliset ihmiset ovat 
laittaneet leluja näkyville lasten iloksi, jotta kävelyretkellä olisi 
jotakin hauskaa löydettävää.
 
Ketä sinä haluaisit ilahduttaa nallella tai jollakin muulla pehmoi-
sella lelulla? Tässä tehtävässä piirretään pehmolelun muotokuva, 
josta otetun valokuvan voi lähettää ilahduttamaan ystävää.
Aseta lelusi malliksi pöydälle eteesi pienen matkan päähän, ota 
paperiarkki ja valitse sopiva, vaaleanvärinen (esimerkiksi keltai-
nen, harmaa tai vaaleansininen) väriliitu. Piirrä muotokuva liidul-
la isoon kokoon, hahmottele ääriviivat.  
Onko lelusi pyöreä, soikea tai mahdollisesti kulmikas? Millainen 
ilme sillä on? Onko sillä käpälät? Näkyykö sen häntä? Millaiset 
korvat sillä on?
Seuraavaksi tarkastelet väritystä: mitä värejä pehmolelussasi on? 
Aloita värittäminen vaaleimmista väreistä ja jatka värittämällä 
tummia värejä. Jos lelussasi on mustaa, lisää se kuvaan viimeiseksi, 
jotta se ei sotke vaaleampia värejä.
 
Kun pehmolelun muotokuva on valmis, voit vielä ottaa vesivä-
rit esille ja maalata sille taustan. Millaisesta väristä pehmolelusi 
pitäisi?
 
Jos haluat, voit valokuvata valmiin teoksesi ja lähettää sen ystäväl-
lesi ja opettajallesi. He tulevat varmasti iloisiksi!

Kuvataidekoulu tulee kokoamaan pehmolelujen kuvista 
kiitoskortteja lääkäreille ja hoitajille, jotka auttavat sairastu-
neita ihmisiä koronaviruspandemian aikana.
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Mitä tarvitset
Pehmolelu malliksi. Tukevaa paperia, öljypastelliliidut  ja 
vesivärit. Kamera valokuvan ottamista varten.

Tavoite
Tehtävässä harjoittelet mallista havainnoimista, muotojen ja väri-
en tutkimista sekä värien sekoittamista.

Taustatietoa 
Eläinhahmoja on käytetty ikkunoissa ennenkin. 
Satamakaupungeissa merimiesten kodeissa pidettiin 
ikkunalaudoilla posliinikoiria, joita he toivat tu-
liaisiksi kotiin pitkiltä merimatkoiltaan. Kun koira 
katsoi ulospäin, se tarkoitti, että talossa odotettiin 
isäntää meriltä. Kun koira katsoi sisäänpäin huo-
neeseen, se tarkoitti, että isäntä oli kotona. Näin 
esineet puhuivat kadulla kulkeville ihmisille.
Tämä LINKKI kertoo enemmän posliinikoirien 
historiasta. 
Taidemaalari Petri Hytönen on käyttänyt vesiväri-
maalauksissaan leluja malleinaan. Voit katsoa tästä 
LINKISTÄ, löydätkö tuttuja leluja hänen teoksis-
taan.Kuvat: Elisse Heinimaa

Muumit ilahduttivat ohikulkijoita espoolaisen 
omakotitalon pihassa 13.4.2020.

Nalle ikkunassa.

http://raahenmatkailuoppaat.fi/meidan-kyla/ookko-kuullu/posliinikoirien-tarina-1
https://petrihytonen.com/gallery/the-lightness-of-gravity-1999-2001/

