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FANTASY DESIGN 2003-2006

Fantasy Design on hanke, jossa koululaiset ovat
muotoilun keskeisiä toimijoita ja tuottajia. Fantasy
Design on kolmivuotinen muotoilukasvatushanke, joka
koostuu kouluihin suunnatuista toiminnoista ja
opettajakoulutuksesta. Hankkeen välittömin ja näkyvin
tulos on koululaisten töistä koottu kansainvälinen
kiertonäyttely.

Fantasy Design -hankkeen avulla edistetään muotoilun
perustaitoja: ongelmanratkaisutaitoja, kulttuurista
ajattelua, taiteellista ilmaisua sekä innovatiivista
suhtautumista työhön. Hankkeella parannetaan ja lisätään
koululaisten tietoutta esinekulttuurista sekä monialaista,
historialliset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät
huomioivaa näkökulmaa muotoiluun. Hankkeeseen
osallistuvissa maissa toiminnat toteutetaan
samanaikaisesti.

ERILAISTA TOIMINTAA

Muotoilijavierailut kouluihin

Hanke tarjoaa kouluille, koululaisille ja opettajille
mahdollisuuden työskennellä muotoilun parissa. Eri
alojen muotoilijat vierailevat kouluissa ja pitävät
työpajan. Koululaisilla on tilaisuus tutustua muotoiluun
ja työskentelyyn ammattimuotoilijan opastuksella.

Muotoilija kertoo työstään ja suunnitteluprosessin
vaiheista, siitä miten esineet syntyvät. Prosessia
havainnollistamaan pyritään järjestämään myös tehdas-
ja yritysvierailuja.
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Työpajoja

Työpajoja muotoilusta järjestetään kouluissa ja
järjestäjien tiloissa. Työpajassa käsitellään
esinekulttuuria ja sen historiaa sekä arkisten esineiden
syntyprosessiin.

Työskentelyssä painotetaan suunnitteluprosessin
monialaisuutta. Työpajojen teemat korostavat muotoilun
merkitystä arkipäivän elämässä ja ympäristössä.

Opettajakoulutus

Taito- ja taideaineiden opettajille järjestetään kussakin
osallistujamaassa koulutustilaisuuksia, joissa kouluttajina
on muotoilijoita ja muita alan ammattilaisia. Ohjelma
koostuu luennoista, case studeista, työpajoista ja
keskustelusta.

Erityistä huomiota kiinnitetään ajantasaiseen tietoon sekä
muotoilun merkityksestä ja käytöstä elinkeinoelämässä,
teollisuudessa ja yhteiskunnassa. Suuri osa
muotoilukasvatusta tulevasta tiedosta pyritään
tuottamaan myös nettisivuille.

Oppimateriaalia

Prosessin aikana kertyvä muotoilukasvatukseen liittyvä
uusi tieto ja ideat toimitetaan julkaistavaksi painettuna
tai hankkeen nettisivuilla. Materiaalia tuotetaan kussakin
osallistujamaassa ja se toimitetaan hankkeen nettisivuille
yleiseen käyttöön.

Kansainvälinen kiertonäyttely

Fantasy Design -hanke toteutetaan kouluissa yhden
lukuvuoden aikana. Noin 60–90 lukuvuoden aikana
tehtyä esinettä valitaan kansainväliseen näyttelyyn.
Valinnat tekee kansainvälinen muotoilijoista ja
muotoilun ammattilaisista koostuva ryhmä.
Mahdollisimman moni näyttelyyn valittu työ
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valmistetaan prototyypiksi muotoiluintensiivisessä
yrityksessä. Näyttely esitetään Helsingissä, Gentissä ja
Glasgow’ssa.

TAVOITE

Muotoilukasvatuksella voidaan parantaa lasten ja
nuorten valmiuksia tehdä kuluttamiseen ja ympäristöön
liittyviä päätöksiä. Fantasy Design -hanke antaa
koululaisille ja opettajille mahdollisuuden työskennellä
muotoilun parissa ja parantaa ja lisää tulevien kuluttajien
tietoutta muotoilusta. Taito- ja taideaineiden opettajille
hanke tarjoaa koulutusta ja muotoilukasvatusta tukevia
työvälineitä ja menetelmiä.

Fantasy Design -hankkeessa erityistä huomiota
kiinnitetään muotoilukasvatusta tukevan tiedon
tuottamiseen ja saavutettavuuteen sekä tulosten
hyödyntämiseen uutena oppimateriaalina. Myös
hankkeen näkyvin tulosta, kansainvälistä kiertonäyttelyä
voidaan käyttää muotoilukasvatuksen välineenä.

YHTEISTYÖSSÄ

Hankkeen koordinoija on Designmuseo Suomesta.
Fantasy Design pohjaa aikaisempaan yhteistyöprojektiin,
johon osallistuivat Islanti, Ruotsi, Suomi ja Tanska
1998-2000.

Design Museum, Finland
http://www.designmuseum.fi
Leena Svinhufvud, email:
leena.svinhufvud@designmuseum.fi

Design museum Gent, Belgia
http://design.museum.gent.be
Bernadette DeLoose, email: bernadette.deloose@gent.be



                                                                

Design
 
museum  Helsinki / Finland

Design museum Gent  Belgium

The Lighthouse, Scotland’s Centre for Architecture, Design and the City, Glasgow / Scotland

Norsk Form – Center for design, Architecture and the Built Environment  Oslo / Norway

Hindholm Socialpædagogiske Seminarium  Fugleberg / Denmark

CVU Sjaelland - Hindholm Socialpaedagogiske
Seminarium, Tanska
Henrik Bak, email: henrik_bak@hotmail.com

Norsk Form - Centre for Design, Architecture and the
Built Environment, Norway
http://www.norskform.no
Heidi Dolven, email: heidi.dolven@norskform.no

The Lighthouse, Scotland’s Centre for Architecture,
Design and the City, Skotlanti
http://www.thelighthouse.co.uk
Lesley Riddell, email: lesley@thelighthouse.co.uk


