Taidesukellus Online
®

vapauta luovuutesi

Päästä oma ja tiimisi luovuus valloilleen
paikasta riippumatta digitaalisesti
toteutetussa Taidesukelluksessa

www.taidesukellus.fi
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Mitä on taidesukellus?
AVAIN ITSENSÄ KOHTAAMISEEN

INNOVATIIVINEN KEKSINTÖ

Taidesukellus on avain itsensä kohtaamiseen, luovuuden
ja sisäisen kapasiteetin löytämiseen. Työskentelytapa
on luovaa käsillä tekemistä kuvataiteen perustekniikoita ja uusia innovatiivisia menetelmiä käyttäen.

Taidesukellustehdas Oy on vuonna 2018 perustettu
yritys, jonka keskeinen palvelu on Taidesukellus®
-työpajatoiminta sekä uusien innovatiivisten
taidemenetelmien ja työkalujen kehittäminen.
Taidesukelluksessa käytetty EU-patentoitu (Pat.
EP 3446598, Pat. FI 127584) innovaatio on mukana
esim. erilaisissa kehityshankkeissa sekä Business
Finlandin Innovaatiosetelin palveluntarjoajana.

Taidesukellus rikkoo lempeästi taiteen myyttiä
tehden tekemisestä ja oivaltamisesta helppoa ja
hauskaa! Lopputuloksena syntyy teos, jossa yksilön
uniikkius, tarina ja kyvyt pääsevät esille. Lopulliset
teokset voidaan yhdistää ryhmän tai yhteisön
yhteiseksi teokseksi.
Mikä parasta, Taidesukellus toimii niin lapsille
kuin aikuisille, duunareille ja professoreille, työporukoille kuin polttariseurueille – livenä ja diginä.
Aiempaa taiteellista kokemusta ei tarvita.

Taidesukellus®-metodin kehittäjä, taiteilija Paula
Julia Rusokallio on erikoistunut taiteen myytin
purkamiseen. Hän on luonut urallaan erilaisia
innovatiivisia työkaluja matalan kynnyksen
taidetoimintaan. Rusokallion töissä yhdistyvät
nerokkaasti yksilötason voimauttava itseilmaisu ja
yhteisöllisyys.

Taidesukelluksessa valkoisen paperin kammo sekä
taiteen myyttisyys hajoavat yllätyksellisellä,
ennenkokemattomalla tavalla - vanhat
maneerit eivät enää määrittele tekemistä.
Taidesukellus avaa toisenlaisen tavan nähdä
ja vapauttaa jokaisessa meissä olevaa luovaa energiaa.

PAULA JULIA RUSOKALLIO

Taiteilja, Taidesukellus®-metodin kehittäjä
Mahdottomuuksien mahdollistaja

Taidesukellus® Online

- valloittava yhteinen digikokemus
Digitaalinen sukellus sopii erityisesti tiimeille, jonka jäsenet ovat maantieteellisesti hajallaan
tai muutoin suosivat etätyötä. Työpajassa koette taiteen ennen kokemattoman ja yllätyksellisen lumon yhdessä verkon välityksellä, samalla konkreettisesti käsin taidetta tehden.

Kesto: 3 h *

Ryhmäkoko: 1–100

Hinta: alk. 90 €/hlö **

TYÖPAJAN SISÄLTÖ

PAIKKA

Jokainen osallistuja luo oman taideteoksensa, jossa oma
tarina ja luovat kyvyt tulevat esiin. Myöhemmin valmiit
teokset on mahdollista yhdistää yhdeksi yhteiseksi
teokseksi, jolloin esimerkiksi koko tiimi tai työyhteisö
tulee näkyväksi. Taidesukellus Online -kokemus on
rytmitetty ja ohjattu tarkoin, jotta tekeminen on helppoa
ja hauskaa ja jokainen löytää aitoa luomisen iloa.

Työpaja toteutetaan Zoom-alustalla (tai tarvittaessa
Teams-sovellus), joten osallistuminen edellyttää verkkoyhteyttä ja soveltuvaa laitetta. Jokainen osallistuja voi valita
paikan omien mieltymysten mukaan, tarvitaan työpöydän verran tilaa. Osallistuja saa postitse toimitetun
materiaalipaketin, joka sisältää kaiken tarvittavan sekä
sähköpostilla tarkemmat ohjeet osallistumista varten.

MIHIN TARKOITUKSEEN

KENELLE

Seminaareihin ja koulutuspäiviin
Strategia-, kehitystyö- ja muutosprosessien tueksi
Elämys-, hyvinvointi- ja tiimipäiviin
Juhliin ja tapahtumiin

Sopii kenelle tahansa - eri taustaisille ja eri ikäisille
Myös lapset voivat osallistua yhdessä aikuisten kanssa
Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa taiteellista
kokemusta

* Kesto on räätälöitävissä tarpeittenne mukaan yhdestä tunnista pitkäkestoisiin strategisiin ohjelmiin
* * Lopullinen hinta muodostuu ryhmäkoon, postituskulujen ja muun räätälöidyn sisällön mukaan. (alv 0 %)

Jo yli 3000 taidesukeltajaa!
”Taidesukellus tarjosi intensiivikurssillemme hetken hengähdystauon: kolme tuntia taidetta ilman tavoitteita edisti
projektitiimien luovaa ongelmanratkaisuprosessia paljon enemmän kuin monen päivän aktiivinen ajattelu!”
– VILLE ELORANTA, Aalto-yliopisto
”Taidesukellus saa kyynisenkin luovan mielen riisuutumaan aseistaan. Antamalla itselleen luvan olla säännöistä vapaa sekä lopputuloksesta auttamattoman tiedostamaton, ihminen saa taidesukelluksessa tunnepuolen kokemuksia, joista päällimmäisinä mieleen nousevat riemu, hämmästys ja lapsenomainen uteliaisuus.”
– JUKKA KURTTILA, Finlayson

”Superhieno kokemus! Irti kaikesta aiemmin opitusta - kaikki tiimin jäsenet pulahtivat taiteeseen tasaveroisina.
Löytyi varmasti meiltä kaikilta sellaisia taitoja ja ajatuksia, joita emme tienneet olevan.”
– HELI HONGISTO, TEM
”Really mind opening experience which helped to find one’s inner creativity and helps in team building. Superb guidance by Paula”
– KALLE OLLBERG, Kone
"Olen mykistynyt. Tuntien ajan uppouduimme syvälle luovaan prosessiin. Me kaikki olimme yhdessä omissa
maailmoissamme. Vapauttavaa, upeaa!
- INKA MERO, Voima Ventures

Innostuitko?
Ota yhteyttä
- suunnitellaan teille ikimuistoinen sukellus!

Taidesukellustehdas Oy
www.taidesukellus.fi
paula@taidesukellus.fi
044 062 2242

MEILLÄ SUKELTANEITA

”Salaisuus löytyy pinnan alta,
täytyy vain uskaltaa sukeltaa.”
Paula Julia Rusokallio
Taiteilja, Taidesukelluksen kehittäjä
Mahdottomuuksien mahdollistaja

www.taidesukellus.fi
@Taidesukellustehdas Oy
paula@taidesukellus.fi
p. 044 062 2242

