Tervetuloa työpajoihin Rauman taidemuseolle!
Turun yliopiston OKL:n Rauman yksikön kuvataiteen
sivuaineopiskelijoiden kevään taidekasvatustyöpajat.

KUMMIA KUULUU
- äänityöpajat maaliskuussa

pe 10.3. klo 9-11
Kohderyhmä: kaikenikäiset

pe 24.3. klo 9-11
Kohderyhmä: 5.-9.-luokkalaiset

Etsitään ääniä! Taidemetsän eläimet ovat huolissaan, sillä metsästä löytyneiden vanhojen esineiden äänet ovat kadonneet. Tulkaa
mukaan etsimään äänien lähteitä ja auttamaan taikasiveltimiä työssään. Taidemetsän eläimet tarvitsevat lasten apua ymmärtääkseen
sen, mitä kaikkea ihmisten maailmassa voi nähdä ja kuulla. Siihen
paras keino onkin maalaaminen. Soveltuu erityisesti esikouluikäisille.

Millaisia ääniä taideteokset kätkevät raamiensa sisälle? Pajassa
oppilaat toimivat tulkkeina taideteokselle ja luovat sille oman
äänimaailman. Mukaan ei tarvita muuta kuin mielikuvitusta.

pe 17.3. klo 9-11
Kohderyhmä: kaikenikäiset
Rakennetaan soittimia! Miten riisi rahisee ja käpy soi? Pajassa
tutustutaan äänten tuottamiseen ja rakennetaan yhdessä omia
soittimia kierrätys- ja luonnonmateriaaleista. Pajan jälkeen
soittimet jäävät osaksi näyttelyä, jossa näyttelyvieraat saavat niitä
soitella ja ihastella. Soveltuu erityisesti esikouluikäisille.

pe 31.3. klo 9-11
Kohderyhmä: 1.-4.-luokkalaiset
Miltä kanto kuulostaa? Tulkaa mukaan mielikuvamatkalle. Pajassa
sukelletaan teoksen sisään ja taidemuseon ympäristöön. Oppilaat
pääsevät tuottamaan yllättäviä ääniä. Äänet tulevat osaksi Pauhunäyttelyä.

PAUHU

-työpajat huhti-toukokuussa

ke 26.4. klo 9-11
Kohderyhmä: 3.-6.-luokkalaiset

pe 28.4. klo 12-14
Kohderyhmä: yläkoululaiset

Astu kuvaan, maalaa seinään! Vuorovaikutteisessa pajassa piirretään toistemme ääriviivoja. Tehdään yhdessä uudenlainen luokkakuva. Luokka saa tuotoksen halutessaan itselleen Pauhu-näyttelyn
päätyttyä.

Ovatko värityskirjat tylsää ja lapsellista puuhaa? Tulkaa kokemaan
uudenlainen värityskirja, jonka tekijöinä ja värittäjinä toimivat
oppilaat. Eikö vieläkään innosta? Jos unohdetaan perinteiset kynät
sekä pensselit, ja väritetään aivan erilaisilla välineillä. Tällä kertaa
saa mennä räikeästi ja räiskyen yli rajojen.

pe 28.4. klo 9-11
Kohderyhmä: esikoululaiset
Grafiikan taikaa! Tässä työpajassa pääsette tutustumaan ja toteuttamaan grafiikan taikoja. Grafiikka tunnetaan yhtenä kuvataiteen
tekniikkana, joka onkin saanut jalansijaa myös raumalaisessa taiteessa. Työpajassa tutustutaan grafiikan perusideaan ja päästään
vedostamaan omia töitä kohopainotekniikalla.

ke 3.5. klo 9-11
Kohderyhmä: 1.-2.-luokkalaiset
Tehdään omat animaatioelokuvat! Tule ryhmäsi kanssa
tutustumaan animaatioiden tekemiseen tabletilla. Pajassa lapset
saavat suunnitella teeman mukaisen tarinan, jonka pohjalta
tehdään animaatioelokuva.

Työpajat ovat maksuttomia.
Ilmoittautuminen ti-pe klo 12-17 viimeistään viikkoa ennen työpajaa. Osallistujamäärä max. 25.
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