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Taiteen perjantai 3.9.2021 – ilmainen taidetehtävä alakouluikäisille lapsille
Taustaa
Konstrundanin yhteydessä on vuodesta 2012 järjestetty erilaisia luovia
työpajoja lapsille Taiteen perjantaina. Tavoittaaksemme mahdollisimman
monta lasta, uusimme konseptin viime vuonna. Tilasimme elokuvan,
jossa taidepedagoginen tehtävä annettiin alakouluikäisille lapsille.
Vuoden 2020 tehtävä on ladattavissa osoitteessa
www.konstrundan.fi/fi/taiteen_perjantai.
Tänä vuonna elokuvan tuottaa Ahvenanmaalla toimiva Luvid Films ja
uutta tälle vuodelle on se, että elokuvia on kaksi: toinen ruotsiksi ja
toinen on dubattu suomeksi. Elokuva tarjotaan kaikille alakouluille mutta
tehtävän voi yhtä hyvin toteuttaa myös kotona.

Fantastinen Akvarelli
Tämän vuoden tehtävä ”Fantastinen akvarelli” julkistetaan Taiteen
perjantaina 3.9.2021. Tehtävä löytyy tämän jälkeen kotisivuiltamme,
jotta tehtävän voi toteuttaa myös myöhemmin.
Elokuvassa akvarellitaiteilija Anette Gustafsson esittelee ensin itsensä ja
sitten hän opastaa lapsia tehtävään.
Näin Anette kuvailee tämän vuoden tehtävää:
”Yhdessä tulemme hauskalla tavalla kokeilemaan ja tutkimaan miten
akvarelliväri toimii. Käytämme paljon vettä, väripigmenttiä sekä
yllättäviä työkaluja. Emme varsinaisesti maalaa, mutta saamme nähdä
kuinka vesi ja sattuma luo odottamattomia ja uniikkeja muotoja. Ei ole
oikeaa tai väärää, joka kuvasta tulee erilainen. Kun kuva on kuivunut,
siitä saattaa löytää erilaisia olentoja!”
Tehtävän voi toteuttaa koulussa tai kotona, opettajan tai vanhempien on
hyvä auttaa valmisteluissa ja tarvikkeiden kokoamisessa. Ohjeet ladataan
hyvissä ajoin Konstrundanin kotisivuille.
Opettajia tai vanhempia pyydetään lataamaan kuvia lasten taideteoksista Instagramiin #taiteenperjantai #konstrundan tai lähettämään
kuvat meille osoitteeseen konstens.fredag@gmail.com, niin me
lataamme kuvat someen.
Instagramissa lapset voivat sitten helposti nähdä, mitä muut lapset ovat
saaneet aikaan. Halukkaat koulut voivat mielellään järjestää näyttelyn,
esimerkiksi paikallisessa kirjastossa tai vanhainkodissa.

Anette Gustafsson
Anette on koko elämänsä ajan maalannut vesi- ja akvarelliväreillä ja hän
suorastaan rakastaa sitä! Aneten mukaan akvarellitekniikka on hyvin
jännittävää, koska se on niin elävää. Anette on kuvataiteilija ja
työskentelee myös taidepedagogina.
Anette maalaa mielellään isosti, ja käyttää leveitä pensseleitä ja paljon
vettä. Mieluiten hän maalaa saaristomaisemia, mutta myös kaikenlaiset
muotokuvat kiinnostavat häntä.
Anette kuvailee maalaamistaan: ”Maalaaminen on minulle elinehto.
Haen inspiraatiota lähinnä luonnosta, missä avoin meri kohtaa rannan
tai missä valo heijastuu puurunkojen välillä. Haastan myös itseni
löytämään maisemia eläinten tai ihmisten kasvoista. Kuvissa työstän
vaikutelmia luonnosta ja annan tunteiden värjätä maisemaa.”
Anette asuu sekä Ruotsissa että Ahvenanamaalla. Konstrundanviikonloppuna hän toivottaa kävijöitä tervetulleiksi tutustumaan hänen
ateljeehensa Hellestorpissa, Lemlandissa.

Järjestäjän tervehdys
”Elokuvan käsikirjoitus on valmis ja elokuva kuvataan kesäkuussa.
Nähtyäni vähän siitä, miten Anette työskentelee, tulen varmasti myös
itse tekemään tehtävän. Odotan sitä innolla, sillä Anette on niin
inspiroiva!”, sanoo Konstrundanin projektijohtaja Martina Lindberg.
”Toivon, että mahdollisimman moni lapsi saa mahdollisuuden osallistua
tehtävään ja pyydänkin kaikkia lukijoita välittämään tietoa Taiteen
perjantaista tutuille opettajille.”
Konstrundan on vakiintunut tapahtuma, jota on järjestetty Suomessa
vuodesta 2008. Tänä vuonna Konstrundan järjestetään syyskuun
ensimmäisenä viikonloppuna 4.-5.9.2021. Silloin lähes 500 taiteen,
taidekäsityön ja muotoilun ammattilaista avaavat työhuoneensa ovet
yleisölle.
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