
Tarvikkeet: valmiita neutraalin värisiä
maalattavia puoli- tai kokonaamioita,
maaleja
Huom! Voit askarrella naamion itse tai tilata
maalausvalmiin naamion
askartelukaupuasta. Maalin laatu kannattaa
ratkaista naamioiden materiaalin mukaan.
 
Teema: neljä elementtiä (maa, vesi, ilma ja
tuli)
Maalaa naamio teeman mukaisesti pohtien
eri elementtien värejä, ominaisuuksia ja
liikettä.
 
Teema: värit
Maalaa naamiot värispektrin
kahdeksallatoista eri värillä, neutraalista
väristä (vihreä) kylmän kautta (sininen)
lämpimään (punainen).
 

naamio-

työsken
telyä!

 

Kiehtovia naamioita voi käyttää paitsi teatterissa,
myös asusteina erilaisissa juhlissa. Tämä ohje
tarjoaa inspiraatiota omien naamioiden
maalaamiseen sekä johdattelee naamioiden kanssa
työskentelyyn näyttämöllä.
 
Ohjeen materiaali on laadittu Vaara-kollektiivin ja
Kultturan Taiteiden Bändi -taidekasvatushankkeen
(2019) pohjalta. Osana hanketta taiteilijat Sami
Sainio ja Minna Seilonen vetivät
naamiotyöskentelyyn liittyviä työpajoja lapsille mm.
Kuhmossa. 

Maalaami
nen

Puoli- vai kokonaamio?Kokonaamioksi kutsutaannaamiota, joka peittää suun.

Kokonaamioita kuivumassa

maalauksen jälkeen Kuhmossa

Tuupalan koululla. Kuva: M. Sailonen



Teema: fantasianaamiot.
Mieti eri elementtien (maa, vesi, ilma ja tuli)
värejä ja miten eri elementtejä voi kuvata
maalaamalla.
Tutustu fantasiakirjojen hahmoihin ja kuvituksiin.
Jokainen saa suunnitella valitsemansa elementin
pohjalta fantasiahahmon ja hahmolle sopivan
naamion. Naamioon saa laittaa halutessaan
myös koristeita.
 

Alla erilaisia fyysisiä harjoitteita
naamioiden kanssa työskentelyyn.
HUOM! Harjoitteita voi käyttää myös
kehon rentouden ja jännitystilojen
tiedostamiseen.
 
Harjoittele rentoutta ja ”neutraalina”
olemista naamioiden kanssa!
 
Rentoutta voit harjoitella kehon
asentoja muuttamalla. Kun seisot
kahdella jalalla, pudota lantion paino
alas. Voit kokeilla painonvaihtoja
puolelta toiselle, eteen ja taakse.
Kokeile polvien joustoa ja olkapäiden
hötkyttelyä. Haukottele ja venyttele
samalla kehoasi. Ole tietoinen raajojen
venymisestä ja mitä haukotus sinulle
aiheuttaa.
 
Jännitä kädet kylkiäsi vasten ja vapauta
kädet. Tuntuvatko kädet rennoilta?
Toista uudelleen!
Jännitä koko keho rutistamalla itsesi
suppuun ja sen jälkeen avaa kädet ja
vatsa isoksi ja rennoksi.
 
 
 

Harjoitte
lu

Tuupalan koululaiset ja kokonaamiot.

 Kuva: M. Sailonen



Neljän elementin (maa, vesi, ilma ja tuli) inspiroimia
kehoharjoituksia:
 
MAA: Kosketa maata käsillä, käsivarrella, jaloilla,
tömistele, vyöry koko keholla pitkin lattiaa
 
VESI: Ota nenästä kiinni ja kuvittele hyppääväsi veteen.
Lähde tutkimaan vedenalaista maailmaa
sukeltelemalla ja uimalla. Anna veden vaikuttaa raajojen
liikkeeseen, mieti veden virtausta.
 
ILMA: Kolmen ryhmässä yksi on puun muodossa ja kaksi
toimivat tuulena. Puhaltamalla puuta, tuulet
vaikuttavat juurtuneen puun oksien liikkeeseen. Kaikki
ryhmäläiset vuoroin puun roolissa.
 
TULI: Lähtö polviltaan tai kyykystä. Kädet ja selkä
sinkoavat kipinöitä eli nopeaa terävää liikettä. Voima
tulen singahteluun tulee vatsalihaksista, joita aktivoidaan
terävillä suhahtelu äänillä.
Kaikissa harjoituksissa voi käyttää taustalla itse
improvisoituja ääniä tai nauhalta soitettua
äänimaisemaa liikkeen tukena.
 
 

 
Nojaa ylävartalolla eteenpäin ja roikota
käsiäsi. Heiluttele niitä ensin alaspäin ja
sen jälkeen selkä suorana moniin suuntiin.
Voit tehostaa harjoitusta levittämällä kädet
leveäksi ja vapauta ne uudelleen.
 
Miten käytät kehoasi tunteiden ilmaisuun?
Miten voit ilmaista kehollasi esimerkiksi
iloa, surua, vihaa, epätoivoa, viekkautta,
pelkoa jne. Aloita käsistä ja etene koko
kehon ilmaisuun.
 
 
 

Naamioharjoituksia Tuupalankoululla. Kuva: M. Sailonen


