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Kaikkien kuvien valokuvaajana on toiminut Elina Leiniö ellei valokuvan
yhteydessä toisin mainita.
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Työn ideointia

Työn toteutus alkoi muutamien
mielenkiintoisten konseptien
luonnostelulla, usein
matikantunnilla.
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Lopputyösuunnitelma

Päättötyön aihe:
Tanssivia ihmisiä kadulla
Miksi haluan tehdä juuri tämän työn?
Koska tykkään ihmisistä ja ihmiskehojen piirtämisestä / maalaamisesta
sekä liikkeesstä.
Päättötyön tavoitteet?
Se näyttää kivalta ja tuntuu oikealta mun sisimmässä.
Mitä haluan työlläni viestiä ja kertoa katsojalle?
Ihmiskehoa on kiva katsella.
Materiaalit, tekotapa, töiden lukumäärä ja koko/koot
akryylejä ja öljyvärejä kankaalle, 1 työ 73 x 65
Muut perusteluni
-
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Työskentelyaikataulu SYKSY 2019:
SYYSKUU 2019
pe 6.9. klo 18.00-20.00 Taiteen tuntemus 1 / lopputyöinfo 1
pe 20.9. klo 18.00-20.00 Taiteen tuntemus 2 / Lopputyöinfo 2
(Lopputyösuunnitelma jätetään)
luonnostelua
LOKAKUU 2019
viikko 42, syysloma
pe 25.10. klo 18.00-20.00 Taiteen tuntemus 3 / Lopputyöinfo 3
luonnostelua, tarkempi suunnitelma, yksityiskohdat, asennot
MARRASKUU 2019
pohja + akryylit
JOULUKUU 2019
öljyvärit kehiin
TAMMIKUU 2020
öljyvärit (+ jos valmiiksi niin lisäosia???)
HELMIKUU 2020
viikko 8, hiihtoloma
öljyvärit (+ lisäosa???)
MAALISKUU 2020
viimeistelyä (lisäosa???)
31.3. Valmiin työn ja työkirjan palautus
HUHTIKUU
Lopputyönäyttely
Arviointiviikonloppu
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Lopullinen luonnos

Tässä apuna käytetty:

Kuvaaja: Matt Vasquez
Omistaja: Lightstock
https://www.lightstock.com/photos/tr
affic-on-a-city-street-72960681-b4d4-4
3bf-ab44-3a04b8cf451e

1MILLION Dance Studios Shawn Mendes, Camilla
Cabello - Señorita / May J
Lee X Austin Pak
6
Choreography
https://youtu.be/UXAdlaUhrlE

Työn vaiheita
5.11.2019
Työ lähtee hyvin
käyntiin taivaalla
ja asfaltilla

26.11.2019
Motivaatio ei
tänään ollut
kummoinen.
Syynä takana
ollut pitkä ja
raskas viikko ja
aiheeseen jo
kyllästyminen :/
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3.12.2019
(mun synttärit!)
Motivaatio alkaa jo
selkeästi hiipua.
Aihe ei oikein enää
kiinnosta, mutten
oikein tiedä, mitä
muutakaan tekisi...

14.1.2019
Joululoma takana ja
on ollut aikaa miettiä.
Olen tullut siihen
tulokseen, että ei ole
mitään järkeä tehdä
työtä, joka ei innosta,
joten päätän keskittyä
ihmisten sijaan
ympäristöön.
Oikeastaan mietin,
haluanko ollenkaan
maalata ihmisiä
tähän kuvaan. Olen
myös päättänyt
jättäväni öljyvärit
käyttämättä, sillä
niiden kanssa työhön
kuluisi aivan liian
pitkään ja
palautuspäiväkin
alkaa lähestyä.
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21.1.2020
28.1.2020
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11.3.2020
Talot tulivat
viimein valmiiksi
ja myös tie sai
vähän väriä :D

25.4.2020
Työ loppuun
kotistudiolla!
Tien reunukset
saivat itse
asiassa värinsä
jo ennen
karanteenin
alkua, mutta olin
unohtanut ottaa
siitä kuvan :/
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Lopputulos
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Pohdintaa

Mitkä olivat olivat työn lähtökohdat?
Työn lähtökohtana oli ihmiskeho ja sen liike urbaanissa ympäristössä
puhtaasti sen takia, että siinä on paljon kauneutta.
Mitkä olivat työllesi asettamasi tavoitteet?
Alunperin tavoitteena oli vain se, että lopputulosta olisi kiva katsella ja se
tuntuisi omassa sisimmässäni oikealta. Työn edetessä tavoitteiksi
muodostui myös se, että jokainen talo olisi omanlaisensa ja siten kertoisi
oman tarinansa.
Miksi teit juuri tämän teoksen?
Alkuperäisen suunnitelman halusin tehdä vain, koska se tuntui minusta
kivalta ja pidän ihmisten piirtämisestä. Aiheeni muutti kuitenkin
muotoaan, koska minua alkoikin kiinnostaa enemmän ihmisen
ympäristöönsä jättämä jälki ja muuttumattoman kaupunkiympäristön
suhde ailahteleviin ihmisiin, joten lähdin tutkimaan tätä alkuperäisen
suunnitelmani rajoissa.
Mitä haluat työlläsi kertoa tai viestiä katsojalle?
Haluan saada katsojan pohtimaan sitä jälkeä, jonka hän jättää
maailmaan. Jos ihmiset katoaisivat silmänräpäyksessä ja jokin
muukalainen saapuisi tutkimaan elinympäristöjämme tuntematta
ollenkaan kulttuuriamme tai tapojamme, minkälaisen tarinan hän meistä
loisi? Rakentamamme ympäristöt jäävät paikoilleen vielä kauaksi aikaa
meidän kuolemamme jälkeen ja muodostavat oman persoonallisuutensa
ohikiitävien ihmisten kautta.
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Mikä on lopputyösi kantava ajatus?
Kantava ajatus on se, että ihmisten tulisi olla tietoisempia jälkeensä
jättämistä jäljistä.
Miksi valitsit juuri tämän toteutustavan?
Valitsin alkuperäiseksi toteutustavaksi pohjustuksen akryyleillä ja
viimeistelyn öljyväreillä, sillä halusin kehittyä öljyvärien käytössä, mutta
halusin kuitenkin säästää vähän aikaa ja maaleja aloittamalla akryyleillä.
Kun työ ei lähtenytkään odottamallani nopeudella käyntiin luovuin
öljyväreistä, sillä pelkäsin, ettei minulla ollut niihin aikaa, ja pitäydyin
ennaltaan tutuissa ja turvallisissa akryylimaaleissa.
Mikä oli parasta koko prosessissa?
Parasta koko prosessissa oli yksittäisten talojen suunnittelu. Oli hauska
kuvitella millaisia ihmisiä kussakin talossa asuisi tai muuten viettäisi
aikaa.
Tekisitkö jotain toisin, jos aloittaisit uuden lopputyön?
Jos aloittaisin uuden lopputyön, tekisin sen todennäköisesti aivan
toisesta aiheesta aivan toisella sanomalla. Lisäksi yhden ison maalauksen
sijaan tekisin varmaankin pari pienempää, niin yhteen ei tarvitsisi käyttää
koko aikaa ja siten mielenkiintoni ja motivaationi pysyisivät ehkä
paremmin yllä.
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