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TAIDEKOKEMUKSET

Maalaustapahtuma

Yleisö voi seurata maalauksen rakentumista vaihe 
vaiheelta taiteilijan työskentelyprosessin aikana. 

Yleisö voi myös osallistua prosessiin kommentoimalla 
ja ideoimalla maalausta. Maalaustapahtuma sopii 

esimerkiksi osaksi koulutus- tai seminaaritapahtumia.

Ateljeevierailu

Pienryhmät voivat varata ateljeevierailun, jossa tutustutaan 
taiteilijan ohjauksessa hänen taiteen tekemisen tapaan ja 

tuotantoon. Majbritt Huovilan ateljee sijaitsee Taidetehtaalla 
Porvoossa. Ateljeevierailu sopii erityisen hyvin osaksi 
Taidetehtaalla tai sen lähistöllä pidettäviä koulutus-, 

seminaari- tai kulttuuritapahtumia.

Teosmyynti

Myynnissä olevat teokset ovat nähtävissä ateljeessa 
sopimuksen mukaan. Tilaustöihin liittyvistä ideoista 

ja aikatauluista kannattaa neuvotella erikseen.

Majbritt Huovila 
taidemaalari, yhteisötaiteilija
puh. 040 7354 132
info@majbritt.fi
www.majbritt.fi 
www.facebook.com/MajbrittHuovila

Käyntiosoite:
Taidetehdas
Läntinen Aleksanterinkatu 1
06100 Porvoo
www.taidetehdas.fi

Yhteydenotot:
Sirpa Pulkkinen
tuottaja
puh. 0400 316 917
sirpa.pulkkinen@gipola.fi 
www.gipola.fi 

YHTEISÖTAIDETTA JA TAIDETYÖPAJOJA 
YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Taiteen tekeminen yhdessä 
on osallistujille ainutkertainen, 

ajatuksia avartava ja inspiroiva kokemus, 
sillä jokainen jättää oman jälkensä teokseen. 

Kaikkien ei tarvitse olla taiteilijoita,
 mutta jokainen voi osallistua taiteen tekemiseen 

ammattitaiteilijan johdolla. 

MAJBRITT HUOVILA
taidemaalari, yhteisötaiteilija

taide
yhdistää!



YHTEISÖTAIDETTA TILAUSTYÖNÄ

Yhteisöllisesti tuotettu taideteos voi syntyä 
yrityksen, yhteisön tai taiteilijan aloitteesta. 
Yhteisötaiteen keinoin voidaan tuottaa paitsi 
yksittäisiä uniikkeja taideteoksia, myös osia 
ympäristötaideteoksiin ja paikkasidonnaisiin 

taideteoksiin. Yhteinen tekeminen yhdistää yhteisön 
jäsenet. Osallistuminen ja oman jäljen jättäminen on 

merkityksellinen teko. Yhteisötaidetta voidaan 
tehdä niin yritysten, kunta-alan kuin 

taidetahojen kanssa.

Uniikkia taidetta yhteisön omin voimin 
yhteisön omiin tarkoituksiin

Yhteisötaiteen keinoin voidaan tuottaa uniikkia taidetta 
yrityksen tai yhteisön omiin tarkoituksiin, tiettyyn tilaan 
tai tilanteeseen. Teos tehdään yhteisön ehdoilla ja 
yhdessä sen jäsenten kanssa. Yhteisötaidehankkeet 
toteutetaan projekteina, tapahtumina tai taidetyö-
pajoina. Lopputuloksena syntyy uniikki teos yhteisön 
omaan tai julkiseen tilaan. Yhteisötaidehanke voi olla 
joko kertaluontoinen muutaman tunnin taidetyöpaja 
esimerkiksi kokouspäivän yhteydessä, tai pidempi-
kestoinen useamman tapahtuman sisältävä 
taideprojekti yrityksen tai yhteisön tiloissa. 

Yhteisen tilan muutos taiteen keinoin
Ympäristön muutoshankkeet ovat pidempikestoisia 
projekteja, sillä niissä tehdään konkreettisia tekoja 
yhteisten tilojen muuttamiseksi. Yhteisön jäsenet 
ideoivat ja suunnittelevat tilaan tarvittavat muutokset 
taiteilijan ohjauksessa. Muutokset toteutetaan yhdessä. 
Lopputuloksena voi olla esimerkiksi taiteen näkö-
kulmasta rakentuvia sisustuksellisia ratkaisuja tai 
tilaa muuttavia yksittäisiä teoksia.

Taideprojektit
Taideprojekti on pidempikestoinen prosessi, jossa 
tuotetaan tilaajan tavoitteiden mukainen teos - tai 
useita teoksia julkiseen tilaan. Paikka on olennainen 
osa taideteosta ja toimii teoksen subjektina. 
Taideprojektissa kerätään tietoa, ideoita tai muistoja 
yhteisöltä. Kerätyn tiedon ja eri vaiheiden dokumen-
tointi on olennainen osa lopullista teosta. Yhteisö voi 
myös osallistua teoksen tuottamiseen. Projekteilla 
voidaan pyrkiä keskustelun synnyttämisen lisäksi 
uudistuksiin, muutoksiin tai yhteisön identiteetin 
vahvistamiseen. Kohteena voi olla kaupunginosa, 
lähiö, uusi rakennushanke tai ympäristön muutoksen 
tarkastelu. Taiteen liittäminen rakentamiseen ns. 
prosenttiperiaatteella synnyttää omintakeisia ja 
houkuttelevia kaupunginosia. 

TAIDETYÖPAJAT

Taide avaa aistit ja tuo uusia näkökulmia. 
Yhteinen taiteen tekeminen auttaa kehittämään 

ideoita, toimintatapoja ja ajattelumalleja. 
Taidetyöpajat tuovat yhteishenkeä 

työyhteisövalmennuksiin, työhyvinvointipäiviin 
ja virkistystilaisuuksiin. Yllättävä taidetapahtuma 

virkistää kokous-, kongressi- ja messutapahtumat. 
Tilaisuuden teemaan suunniteltu yhteisö-

taidetapahtuma osallistaa avajaisten, 
asiakastapahtumien ja sidosryhmätilaisuuksien 

yleisön ainutkertaisella tavalla.

Ryhmämaalaus
Ryhmä suunnittelee teoksen ja sopii työnjaosta. 
Yksilö- tai ryhmätyöskentelyn jälkeen teos 
kootaan yhteiseksi teokseksi. Pääpaino on 
teoksen taiteellisten ansioiden sijaan ryhmän 
prosessissa. Ryhmämaalauksella voidaan 
luoda yhteishenkeä työyhteisövalmennuksiin, 
työhyvinvointitapahtumiin ja virkistystilaisuuksiin. 
Ryhmämaalaus tutustuttaa uudet työryhmät tai 
toisilleen vieraat ihmiset. Ryhmämaalaus on 
asiakas- ja sidosryhmätilaisuuksien, avajaisten ja 
merkkitilaisuuksien erilainen ohjelmanumero.

Väri kokemuksena
Väri kokemuksena -tapahtuma on ohjattu prosessi, 
jossa työryhmä tekee ja kokee värit taiteilijan 
ohjauksessa. Tavoitteena on saavuttaa ymmärrys 
värien merkityksestä, vuorovaikutuksesta ja 
luonteesta oman tekemisen ja havainnoinnin kautta. 
Työpajan painotus voi vaihdella opetuksellisista 
tavoitteista ryhmädynamiikan tarkasteluun. 
Värityöpaja sopii osaksi yritystapahtumia ja 
kokouksia. Väri kokemuksena -työpaja voidaan 
järjestää myös yrityksen tai yhteisön omissa tiloissa.

Kokemukselliset taideluennot
Taideluennoilla tutustutaan taidetyylisuuntiin, 
materiaaleihin tai väriteorioihin oman tekemisen 
kautta. Taideluento voi olla yksittäinen tapahtuma tai 
luentosarja. Kurssi sopii sekä osaksi oppilaitosten 
koulutusohjelmia että yritysten ja yhteisöjen omiin 
tarkoituksiin. Lyhyt parin tunnin teemaluento 
harjoituksineen virkistää kokouspäivän ja osallistaa 
tilaisuuksien vieraat uudella tavalla.


