ARTUN KESÄ – LASTEN JA NUORTEN ANIMAATIOFESTIVAALI 4.–17.6.
Artun kesässä sukelletaan animaation maailmaan kun Hyvinkäällä käynnistyy kesäkuussa 2012
uusi lasten ja nuorten festivaali Artun kesä. Villa Artun kulttuurikeskuksessa toimivan Lasten
ja nuorten taidekeskuksen järjestämässä tapahtumassa tutustutaan eri taiteenlajeihin vuosittain
vaihtuvilla teemoilla. Ensimmäisessä Artun kesässä teemana on animaatio ja sen lukuisat
mahdollisuudet. Animaatiota ja sen tekemistä esitellään erilaisissa työpajoissa,
elokuvanäytöksissä, ohjaajatapaamisissa sekä Villa Artun galleriassa järjestettävässä
kesänäyttelyssä.
Artun kesän elokuvanäytökset esittelevät pohjoismaisia, baltialaisia ja venäläisiä
lyhytanimaatioita ja musiikkivideoita. Esitykset on koostettu eri ikäisille animaation ystäville
taaperoista nuoriin. Tarjolla on elokuvia joita ei usein pääse näkemään televisiosta. Animaation
ammattilaisten tekemien töiden lisäksi esityksissä nähdään myös lasten itsensä tekemiä
elokuvia. Villa Artun animaatioaiheinen kesänäyttely esittelee kotimaisten animaatiotaiteilijoiden
teoksia sekä animaation tekemisen salaisuuksia. Näyttely on avoinna 6.6.-21.6. sekä 13.8.-2.9.
Ohjaajatapaamisissa kotimaisen animaation ammattilaiset esittelevät töitään ja kertovat niiden
taustoista ja tekemisestä. Turilas ja Jäärä -sarjan luojat Ismo Virtanen ja Mariko Härkönen
tulevat kertomaan nukkeanimaatiosta ja uusimmista elokuvistaan. Palkitut animaatio-ohjaajat
Leena Jääskeläinen ja Kaisa Penttilä esittelevät uunituoretta koko perheen animaatiosarjaansa
Råtta Booris parantaa tapansa.
Animaation tekemistä pääsee myös itse kokeilemaan erilaisissa työpajoissa. Nuorille
suunnatussa graffitianimaatiotyöpajassa saadaan seinämaalaukset elämään. Lapsille on tarjolla
vaha- ja pala-animaatiotyöpaja, ja koko perhe voi tulla kokeilemaan hiekka-animaation
tekemistä. Myös Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu järjestää animaatiokurssin
tapahtuman aikana.
ELOKUVANÄYTÖKSET

Kuka kehtaa?, animaatioita nuorille 1
Tiistai 5.6. ja torstai 14.6., klo 18-19
Ikäsuositus: yli 13 vuotta

Mimmit ja Supermiehen poika, animaatioita koululaisille 1
Keskiviikko 6.6. ja keskiviikko 13.6., klo 18-19
Ikäsuositus: yli 7 vuotta

Hyvä meininki, animaatioita nuorille 2
Torstai 7.6. ja tiistai 12.6., klo 18-19
Ikäsuositus: yli 13 vuotta

Kauhujen kotikolo, animaatioita koululaisille 2
Perjantai 8.6. ja maanantai 11.6., klo 18-19
Ikäsuositus: yli 7 vuotta

Tiikeri ja Pikku possu, animaatioita perheen pienimmille 1
Lauantai 9.6., klo 15-16
Ikäsuositus: kaikenikäisille

Jännittävä junamatka, animaatioita koululaisille 3
Sunnuntai 10.6., klo 15-16
Ikäsuositus: yli 7 vuotta

Haloo haloo marsilainen, musiikkivideoita nuorille
Perjantai 15.6., klo 18-19
Ikäsuositus: yli 13 vuotta

Veturi ja Polle, animaatioita perheen pienimmille 2
Lauantai 16.6., klo 15-16
Ikäsuositus: kaikenikäisille

Kielitiettyni, animaatioita nuorille 3
Sunnuntai 17.6., klo 15-16
Ikäsuositus: yli 13 vuotta
OHJAAJATAPAAMISET

Lisäys ohjelmaan: Riho Unt, lauantai 9.6.2012 klo 14-15
Viron tällä hetkellä tunnetuin nukkeanimaationtekijä Riho Unt esittelee uusimpia elokuviaan ja
niissä käytettyjä nukkeja. Unt on ohjannut lukuisia kansainvälisesti esitettyjä animaatioita.
Suomaisille tutuin niistä on kahden nallekaveruksen seikkailuista kertova Urpo ja Turpo -sarja.

Mariko Härkönen & Ismo Virtanen, sunnuntai 10.6. klo 13-14.00
Sympaattisista nukkeanimaatioistaan tunnetut ohjaajat esittelevät tulevaa elokuvaansa ja
näyttävät animaatioitaan. Turilas & Jäärä ovat kaksi eriskummallista ötökkää, jotka sattumalta
tapaavat, tulevat ystäväksi ja päätyvät mitä ihmeellisimpiin seikkailuihin etsiessään ruokaa ja
kehitellessään uusia tapoja hyödyntää ihmisten hylkäämiä esineitä. Kosminen kulkuri on
animaatio robottiposteljoonista, joka törmää avaruudessa leijuvaan nalleen.

Leena Jääskeläinen & Kaisa Penttilä, lauantai 16.6. klo 13-14.00
Uunituoreen Råtta Booris parantaa tapansa -animaatiosarjan tekijät esittelevät sarjaa ja sen
tekemistä. Råtta Booris on elänyt tähän asti huonoa elämää ja on nyt hölmöillyt itsensä
lopulliseen kiipeliin. Onneksi paikalle sattuu muuan Silakka Anneli, joka pelastaa Booriksen
häpeällisestä tilanteesta. Kiitollisuudesta Annelia kohtaan Booris päättää parantaa huonot
tapansa.
ANIMAATIOTYÖPAJAT
Graffitianimaatio
Työpajassa tehdään animaatiota graffitityylisesti maalaamalla suoraan seinälevyyn. Maalaukset
kuvataan ja päälle tehdään uusi kuva.
Ohjaaja: Mark Ståhle
Kohderyhmä: koululaiset ja nuoret
Ikäsuositus: 13-18 vuotta
Kesto: 8 tuntia
Ajankohta: lauantai ja sunnuntai 9.-10.6. klo 12-16
Osallistujamäärä: enintään 10
Osallistumismaksu: 30 e
Ilmoittautuminen: 1.6. mennessä elina.katara@artcentre.fi
Hiekka-animaatio
Kurssilla kokeillaan hiekka-animaatiota kameran alla. Hiekkaa levitetään valopöydälle ja siihen
piirretään sormilla tai siveltimillä. Osallistua voi joko yhteen tai useampaan työpajaan.
Ohjaaja: Leena Jääskeläinen

Kohderyhmä: kaikille animaatiosta kiinnostuneille
Ikäsuositus: esikouluikäisistä alkaen kaikenikäisille
Kesto: 2h 15 min – 6h 45 min
Ajankohta: lauantaina 16.6. klo 10-12.15 sunnuntaina 17.6. klo 10-12.15 ja 13-15.15
Osallistujamäärä: enintään 10
Osallistumismaksu: osallistumismaksu 7,5 e / työpaja
Ilmoittautuminen: 8.6. mennessä elina.katara@artcentre.fi
Vaha- ja pala-animaatio
Kurssilla animoidaan muovailuvahaa ja tehdään erilaisista muista materiaaleista, kuten
papereista, napeista, kankaista jne. koostuvia pala-animaatioita.
Ohjaaja: Elina Katara
Ikäsuositus: 8-10 vuotta
Kesto: 8 tuntia
Ajankohta: ma-to 11.-14.6. klo 10-12.00
Osallistujamäärä: enintään 8
Osallistumismaksu: 30 e
Ilmoittautuminen: 8.6. mennessä elina.katara@artcentre.fi
ARTUN KESÄÄN LIITTYVÄT TIEDUSTELUT:
Reetta Neittaanmäki, animaatiotapahtuman tuottaja, puh. 050 414 3398
reetta.neittaanmaki@gmail.com
Elina Katara, Lasten ja nuorten taidekeskuksen tuottaja, puh. 0400 955 353
elina.katara@artcentre.fi
Villa Arttu löytyy myös Facebookista!

