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Aukkosuomennos

Täydennä oppikirjan tekstin mukaiseksi.

Luovia nuoria netissä
 
BombArte

Tämän päivän tekstissä  tämän blogin ja 
muun sosiaalisen median kautta tulleisiin kysymyksiin.

– Kuka on ?
– Pidän paljon Okudan, suosikkigraffittientekijäni, taiteesta. 
Hän on  esikuvani. Kuten hän, 

 taidehistoriaa.

– Haluaisitko olla maailmankuulu taiteilija?
–  paljoakaan olla kuuluisa ja  

 rahaa. Haluaisin ainoastaan 
 jonain päivänä.

– Mistä pidät eniten graffitien maailmassa?
– Tykkään kovasti tarkkailla, 

. Esimerkiksi on upeaa (kirj. todellinen esitys) nähdä, kuinka
 

 muuttuu värikkääksi taideteokseksi.

– Miten kaikki alkoi?
– Kuten muutkin graffitien tekijät, aloitin maalaamalla kirjaimia  

. Tämän tyyppisissä paikoissa voi
 vaaratta (graffitien tekoa).

– Oletko ollut jossakin vaaratilanteessa?
– Kyllä. Jos haluat olla graffitien tekijä, sinun täytyy . 
Kerran minun täytyi juosta karkuun, kun 
maalaamassa erään autotallin valtavaa ovea. Juoksin ja juoksin, kunnes 

 ja nousin bussiin. 
 toisena päivänä tekemään työ loppuun.
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MarichúFotos

Jokin aika sitten , 
kuinka aloin  ja miksi 

 tätä blogia. Vastaan siihen tässä.

Kaikki  sosiaalisessa mediassa. 
 valokuvaajia ja minullekin tuli tarve ottaa 

hyviä valokuvia. Se oli kuin . Tykkään kovasti
valokuvata ja tunnen ylpeyttä, kun  (omasta 
mielestäni, tietenkin).

Valokuvaus on . Siinä on taikaa, 
se välittää  ja auttaa muistamaan  

.

Kuten tiedätte,  ostaakseni uuden 
hyvälaatuisen kameran. Varmasti sinullakin on .
Minun unelmani on omistaa hyvä kamera ja 
valokuvaajana.  ja ostaa jonkin kuvistani? 
Tilaa blogi sähköpostitse ja .
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Luovia nuoria netissä

BombArte

Tämän päivän tekstissä aion yrittää vastata tämän blogin ja muun sosiaalisen median 
kautta tulleisiin kysymyksiin.

— Kuka on esikuvasi?
— Pidän paljon Okudan, suosikkigraffittientekijäni, taiteesta.
 Hän on epäilemättä esikuvani. Kuten hän, aion opiskella taidehistoriaa.

— Haluaisitko olla maailmankuulu taiteilija?
— Minua ei kiinnosta paljoakaan olla kuuluisa ja tienata paljon rahaa.  

Haluaisin ainoastaan elää omalla työlläni jonain päivänä.

— Mistä pidät eniten graffitien maailmassa?
— Tykkään kovasti tarkkailla, kuinka asioiden ulkonäkö muuttuu. Esimerkiksi on upeaa 

(kirj. todellinen esitys) nähdä, kuinka kamala harmaa rakennus muuttuu värikkääksi 
taideteokseksi.

— Miten kaikki alkoi?
— Kuten muutkin graffitien tekijät, aloitin maalaamalla kirjaimia hylättyjen tehtaiden seiniin. 

Tämän tyyppisissä paikoissa voi kokeilla vaaratta (graffitien tekoa).

— Oletko ollut jossakin vaaratilanteessa?
— Kyllä. Jos haluat olla graffitien tekijä, sinun täytyy olla varovainen. Kerran minun täytyi 

juosta karkuun, kun poliisi näki minut maalaamassa erään autotallin valtavaa ovea. 
Juoksin ja juoksin, kunnes harhautin poliisin ja nousin bussiin. Minun täytyi palata 
toisena päivänä tekemään työ loppuun.

MarichúFotos

Jokin aika sitten minulta kysyttiin, kuinka aloin ottaa valokuvia ja miksi ryhdyin kirjoittamaan 
tätä blogia. Vastaan siihen tässä.

Kaikki alkoi sosiaalisessa mediassa. Aloin seurata valokuvaajia, ja minullekin tuli tarve 
ottaa hyviä valokuvia. Se oli kuin rakkautta ensi silmäyksellä. Tykkään kovasti valokuvata ja 
tunnen ylpeyttä, kun onnistun ottamaan mahtavan kuvan (omasta mielestäni, tietenkin).

Valokuvaus on todellinen intohimoni. Siinä on taikaa, se välittää tunteita ja auttaa 
muistamaan sen, minkä unohdamme.

Kuten tiedätte, säästän parhaillaan ostaakseni uuden hyvälaatuisen kameran. Varmasti 
sinullakin on jokin unelma. Minun unelmani on omistaa hyvä kamera ja voida työskennellä 
valokuvaajana. Haluatko auttaa minua ja ostaa jonkin kuvistani? Tilaa blogi sähköpostitse 
ja seuraa minua sosiaalisessa mediassa.
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