
    Mitäs tänään läträttäisiin? 

Iidan alkemistisessa koekeittiössä hämmennellään ihmeellisiä reseptejä! 
 

Nukenrakennuksessa (ja monessa muussa!) olemme usein materiaalimieltymystemme vankeja. 

Helposti turvaudumme kerrran opittuun ja hyväksi havaittuihin valintoihin, vaikka erilaisten 

ainesten kirjo on lähes loputon. Kurssilla tutustutaan materiaaleihin, joista voi tulla uusia 

suosikkejasi tuleviin nukkeihin. Voipa kokeilut isnpiroida jopa uuden esityksen syntyyn.?!  

Annetaan mielikuvituksen lentää ja materiaalin viedä tekijää haluamaansa suuntaan. Irrotellaan ja 

katsotaan millaisia ihastuttavan kauhistuttavia nukkeaihiota käsissämme syntyykään! 

 

Kurssilla on valmiina mm.kumiliimaa (kumi on kurssin raaka-aine nro1), kankaita, vaahtomuovia, 

ekovillaa, kipsiä, rautalankaa, voimapaperia,  hamppua, lakkaa, maaleja... Toivottavaa on  että 

osallistujat toisivat mukanaan  löytömateriaalieja, esim  luonnosta jäkälää, naavaa, kaarnaa, heiniä, 

luita (kananluutkin hyviä) keittiön raaka-aineita tai vaikkapa löytöjä roskakorin pohjalta, erilaisia 

muoviteollisuuden tuotteita  tms.  Mitä enemmän osallistujia, sitä enemmän resursseja kalliimpiin 

koemateriaaleihin, mm. Worbla, Varifoam, Powertex… Keittelemme myös diy-meiningillä 

mm.jauhoista ja paperista mahtavaa ja monikäyttöistä perusmassaa, johon lähdemme kokeilemaan 

erilaisia täyteaineita... 

Nyt on mahdollisuus irroitella ja sukeltaa tutkimusretkelle materiaalien villiin viidakkoon! 

Omia lempireseptejä saa myös jakaa! 

 

Voit halutessasi keskittää kokeilusi yhteen nukkeen. Tekniikka valikoituu toiveittesi pohjalta. 

Kumin ja superlonin liitosta syntyy mm. mainioita marottehahmoja. Yhdistelmämetodi sopii esim, 

groteskeille hahmoille, alieneille, maahisille...? 

HUOM! Kurssin pääsisältö on kuitenkin materiaalilöydöissä, ei nukketekniikassa. Nukke voi olla 

myös veistosmainen, ei ”teatterinukke”. 

 

Olisi hyvä, jos toisit vanhoja kipsimuotteja mukanasi: niihin on helppo kokeilla erilaisia massoja. 

Jos et ole vielä koskaan tehnyt kipsimuottia, voimme tehdä kurssilla myös sellaisen (kerro 

ilmoittautuessasi haluatko oppia kipsimuotin valmistuksen! Tee kuitenkin etukäteen pää 

plastoliinista tai savesta, ettei siihen mene kurssiaikaa). 

 

Voit tuoda mukanasi esim vanhoja hansikkaita jonka päälle voi tehdä käden nukellesi tai 

kulahtaneita vaatteita tai kankaita, joita voi yhdistää hahmoon. 

 

Tervetuloa joukolla läträämään! T.Iida 

 

HINTA: Uniman jäsenet 120e 

muut: 150 e 

 

Kurssi on suunnattu etupäässä jo kokeneemmille, mutta luontuu hyvin myös aloitteleville 

nukentekijöille. 

 

 

Ilmoittautumiset unimafinland@gmail.com viimeistään  17.5 2017 

Osoite: Vernissan kulttuurikeskus, Tikkurilantie 36, Vantaa 

Aikataulu: 
9.6 klo 15.00-20.00 

10.6 klo 10.00-17.00 

11.6 klo 10.00-16.00 
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