Annankatu 30, annantalo.fi

Uusi yhteinen taideneuvola

kantasuomalaisille ja uussuomalaisille lapsille
A new Art Clinic for families with children
Mun koti, mun maa, mun kotimaa
maanantaisin
13.4., 20.4., 27.4. klo 10–11.30
Uudessa maahanmuuttajataustaisille ja
kantasuomalaisille lapsiperheille tarkoitetussa
taideneuvolassa käsitellään ajatuksia
kodista, maasta ja kotimaasta loruilemalla
ja muovailemalla. Pehmeästä savesta
rakennetaan oma koti ja oma maatilkku,
jotka yhdistyvät yhteisteokseen, yhteiseksi
”kotimaaksi”.Työpajassa saadaan kokemusta
saven muovailusta, yhdessä tekemisestä
ja ideoimisesta. Suomenkielen oppiseen
kannustetaan käsillä tekemisen kautta.

Maksuton

Opettajina: keramiikkataiteilija
Tiia Matikainen ja kirjailija Riikka Takala
3-6-vuotiaille yhdessä aikuisen kanssa
paikka: kuvataideluokka 1
työpajat ovat maksuttomia, tiedustelut ja
ennakkoilmoittautuminen:
erja.mehto@hel.fi, 09 310 37176
Yhteistyössä Taiteilijat O ry:n OHO opitaan yhdessä! –
taidetyöpajahanke

My home, my country,
my home country
Mondays 13.4., 20.4., 27.4.
from 10 to 11.30 a.m.

Taideneuvolan ohjelma
Toivomme että osallistujat voisivat olla mukana kaikissa kolmessa
työpajassa.

1. maanantaina 13.4. klo 10 – 11.30
Mun koti

Mikä on koti? Ajatuksia kodista herätellään lorujen ja lastenkirjojen
avulla. Rakennetaan savesta kuvitteellinen koti asukkaineen. Tutustutaan saven muovailuun, erilaisten pintojen ja muotojen maailmaan.

The new Art Clinic for families with children,
whether they are of immigrant or Finnish
background, explores ideas about one’s home,
country and home country through rhymes and
clay models. Participants will make a home from
clay, with all of the models being combined to
form a joint work of art.Everyone will learn how
to mould clay, work and generate ideas together.
Language learning is encouraged through
experiences, creating art by hand.

Free of charge

Teachers: Tiia Matikainen, ceramic artist
& Riikka Takala, writer
Suitable for 3 to 6 year olds with parents
Languages: Finnish and English
Venue: kuvataideluokka 1 (art education room 1)
Free of charge, inquiries and registration:
erja.mehto@hel.fi, 09 310 37176

2. maanantaina 20.4. klo 10 – 11.30
Mun maa

Mitä on maa? Mikä maa? Idean lähteenä mm. Tatun ja Patun Suomi lastenkirja. Suunnitellaan paperille oma maatilkku, joka muovaillaan savesta. Pohditaan maan muotoja ja pintamuodostelmia. Käytetään saven
lisäksi luonnosta kerättyjä materiaaleja kuten kiviä ja puutikkuja.

3. maanantaina 27.4. klo 10 – 11.30
Mun kotimaa

Mikä on kotimaa? Savesta rakennettu oma koti ja muovailtu oma maa
yhdistyvät maisemalliseksi jarakenteelliseksi kokonaisuudeksi.
Maatilkut muodostavat yhteisen "kotimaan", johon suunnittelemme
yhdessä teitä, järviä, siltoja, puita, eläimiä jne. Mun kotimaa -yhteisteos
laitetaan esille Annantaloon.

