MIKÄ ON NÄYTTELY? - TEHKÄÄ OMA!

MIKÄ ON NÄYTTELY?

Näyttelyssä esitellään ja näytetään esineitä tai ilmiöitä, kuten tauluja, tanssia ja kokoelmia. Mutta näyttely voi olla myös paljon
enemmän; esimerkiksi ruokakaupoissa näkee hedelmistä asetellun näyttelyn joka päivä. Näyttely voi koostua sadoista
esineistä tai ainoastaan yhdestä

MISSÄ NÄYTTELYITÄ PIDETÄÄN?

Näyttelyitä voi pitää museoissa, gallerioissa ja taidehalleissa. Myös eri markkinapaikoissa, näyteikkunoissa, liikkeissä, festivaaleilla,
kirjastoissa, kouluissa jne.
Näyttely voi olla ulkona tai sisällä.

KUKA TEKEE NÄYTTELYN?
Henkilö, joka haluaa tuoda esille jotain.

MITÄ NÄYTTELYSSÄ VOI ESITTÄÄ?

Kaikkea!Kuvia, ääntä, makuja, hajuja, musiikkia, liikettä jne.

MITEN TEHDÄÄN OMA NÄYTTELY?

Miettikää, mitä haluatte esitellä
Kuinka haluatte pitää näyttelyn – teema, tekniikka
Kenelle? Oma ryhmä, vanhemmat, satunnaiset ohikulkijat, netissä
Missä haluatte pitää näyttelyn? Ulkona, sisällä, jossain muualla.

JA SITTEN LIIKKEELLE!
Teeman valitsemisen jälkeen voidaan hakea inspiraatiota äänistä, valoista, kuvista, kertomuksista, kirjoista, hajuista, mauista jne.
Kun tekniikka (tai useampi tekniikka) on valittu, käydään läpi, miten sitä käytetään.
Selvitetään, mitä materiaaleja tarvitaan ja koetetaan soveltaa jo olemassa olevia materiaaleja.
Päätetään näyttelyn paikka (vaikuttaa taiteen ilmaisuun ja muotoon).
Annetaan työn ottaa sen tarvitsema aika (mikäli se on mahdollista!).

TYÖN EDETESSÄ

Dokumentoidaan prosessi.
Ollaan kannustavia ja positiivisia. Kaikki taide on taidetta! Jokaisella on oma tapansa tehdä taidetta.
Annetaan lasten käyttää luovuuttaan.
Pidetään hauskaa!
KUN TAIDETEOKSET ALKAVAT VALMISTUA

Missä näyttely pidetään? Pihassa, puistossa, päiväkodissa, verkossa vai jossain ihan muualla?
Miten taideteokset esitellään, onko niillä nimet? Jos tehdään tauluja, kuka hoitaa ripustuksen?
Tehdäänkö kehykset, paspartuurit, jalustat, lavasteet, valaistus? Milloin näyttelyn avajaiset pidetään?
Ketkä kutsutaan avajaisiin? (ehkä helpompaa kutsua vain oma ryhmä)
Tehdäänkö avajaisiin kutsut/juliste?
Kuka hoitaa avajaisten tarjoilun?

NÄYTTELYN AVAJAISET
Kuka toivottaa tervetulleeksi ja esittelee näyttelyn?
Kuka toimii valokuvaajana?
Seurustelkaa ja pitäkää hauskaa!

VINKKEJÄ
Kehysten tekeminen
Valaistuksen hoitaminen
Huonekalujen järjesteleminen uudelleen
Yksityiskohtien katseleminen: suurennuslasi
Aikajana: tehdään selkeä suunnitelma, esim. puhutaan teemasta > työskennellään taideteosten parissa > rakennetaan
näyttely > tehdään kutsukortit > pidetään näyttely!
Ryhdytään taidekriitikoksi! Sanotaan positiivisia asioita toisten taiteesta!
Haastetaan muita kunnan tai alueen päiväkoteja ja kouluja tekemään näyttelyä!
Käytetään kierrätysmateriaaleja
Käytetään pelkästään luonnosta saatavia materiaaleja taideteosten tekemiseen
Näyttely voi olla myös laulua, musiikkia, tanssia tai liikettä.
LINKIT

Inspiraatiota moderniin taiteeseen:
https://kiasma.fi/wp-content/uploads/2014/05/Nykytaidetta-naperoille_tehtavakortit.pdf

Inspiroidu musiikkisadusta ja kuvita tarina:
https://www.sinfoniaorkesterit.fi/en/newsarticle/?id=2640
Musiikkisatu Pekka ja Susi:
https://api.new.kepit.tv/vod/tfo.html

Vauva- ja taaperosirkus:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8YRpgVLFnjTX4D2MPRsMfGTO4khueD1&amp;fbclid=IwAR3LyVa-SJXJeGdjTXaK8j0uhXiHwBJjYMEAEtd0j0UKj0bNniXpHqBKMk
Tehtäviä lyhytfilmistä:
https://www.elokuvaviikko.fi/kotitehtavat/0-2/
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