
PIENI RETKI KUVAAN
Ohjeita kuvataiteen katsomiseen ja edelleen työstämiseen
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PERUSASIAT
Taide / taiteen tekeminen/ taiteilija ja taiteilijan ammatti

•Miten taidetta voi tehdä: piirtää, maalata, veistää ym.
•Tutkitaan minkälaisia tekniikoita tästä näyttelystä löytyy.
•Missä voi nähdä taitelijoiden tekemää taidetta?
•Luetaan luettelosta näyttelyn taiteilijoiden kertomuksia siitä, miten               
 heistä tuli taiteilijoita.
•Taiteilija = ammatti, erilaisia ammatteja, pohditaan mikä minusta            
  tulee isona / miten jouduin omaan ammattiini.
•Työstetään eri tekniikoilla erilaisia ammatteja / oma mieliammatti.

Taiteen tyylit / taiteen historia

•Ihminen on aina tehnyt taidetta, vrt. kalliomaalaukset (lähellä:Ristii - 
 nassa, Verlassa).
•Taide on muuttunut ja uudistunut eri aikoina muidenasioiden rin-     
  nalla.
•Vertaile: Esittävä taide, vanha taide – ei esittävä eli abstrakti taide
•Samoja asioita voi kuvata monella tavalla.
•Taiteen avulla voi kuvata monenlaisia tärkeitä asioita, omia ja kaik    
  kien yhteisiä:
Pohdittavaa: taide, vaikuttaminen ja yhteiskunta, taide ja uskonto, 
politiikka ym.
Näkyykö näitä asioita tässä näyttelyssä? Voiko taiteella vaikuttaa?

Sovella kohderyhmän ja iän mukaan. Perusasioita voidaan 
käsitellä jo ennen näyttelykäyntiä esim. teosluettelon kanssa.
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Taideteos

A. Muoto ja rakenne, sommittelu
Mistä teos koostuu? Teosten materiaalit, värit, muodot, tekotapa, 
miten teos on tehty?
Millaiset mittasuhteet siinä on?

B. Teemat ja sisältö
Mistä teos kertoo? Mikä on sen aihe tai tarina? Onko siinä jokin 
väite tai sanoma?
Millainen tunnelma teoksessa, materiaalissa, värissä on?

C. Materiaali ja väri
Luonnonmateriaali, kierrätysmateriaali: löytyykö näyttelyn teoksista?
Tehtäviä pienille lapsille: opetellaan värejä ja muotoja ja materiaa-
leja - luetaan värisatuja näyttelyn jälkeen - tehdään väreillä, tutki-
taan omien vaatteiden värejä.

Näyttely ja esillepano

•Tutkitaan miten taidenäyttely on syntynyt (taiteilija - teos, näyttelyn   
  suunnittelija – kuljetus - museo, teosten ripustus, valaistus, teos     
  luettelo). 
•Mikä on museo / taidemuseo?
•Etsitään näyttelystä esim. maalauksia, veistoksia, kierrätystavaraa,  
 jonkun tietyn taitelijan töitä ym.
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AISTIT JA MIELIKUVITUS

SILMÄ: kuvasta tarina – tarinasta kuva
•Katsotaan teosta tehdään siitä satu tai tarina - tarinasta tehdään      
 sitten taas jatkokuva.
•Keksitään koko näyttelystä tarina: ”Olipa kerran…” TAI ”Eräänä            
 päivänä…” Jatketaan tarinaa kiertäen näyttelyä työ työltä. Keksi-    
 tään vuorotellen jatkoa. Äänitetään tai kirjoitetaan muistiin.
•Kuvitetaan tarina / tehdään siitä sarjakuva.
•Tulkataan näyttelyä ei-näkevälle.

KORVA: äänet ja musiikki
•Tutkitaan teoksia, millaisia ääniä niihin liittyy?
•Pohditaan miltä musiikilta joku teos kuulostaa; lauletaan väri     
 laulu, lausutaan, taputetaan…

NENÄ / SUU: tuoksu, maku
•Mietitään millaisia hajuja/ tuoksuja, makuja töihin liittyy?

TUNNE: kielteinen, myönteinen, muisto
•Etsitään töistä tunteita: ilo, ystävyys, nauru, epävarmuus, pelko jne.
•Kerrotaan muistoista ja kokemuksista, joita työt tuovat mieleen.

TAIDEKOKEMUS:
Hyvä taide vaikuttaa aina. Se voi tehdä iloiseksi, lohduttaa, ärsyttää 
ja vihastuttaakin.
Kaikki nämä tunteet ovat oikeita.
Pohdittavaa:
Miltä minusta tuntuu, kun katson taidetta? Mitä minussa herää? Mitä 
muistuu mieleen?
Tekeekö mieli sanoa, ilmaista jotain? Millaisen olon teos minuun 
jättää? Millaisista taideteoksista pidän? Mitä en voi sietää?
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DRAAMAPAJOJA

Liike- ja tunnepatsaat
Kohderyhmä: kaikki
Ryhmä katsoo teosta ja miettii mitä sanoja teos synnyttää, ja tekee 
sitten yhdessä yhden ison patsaan, niin että jokainen liittää oman 
liikkeen tai asennon yhteisesti rakentuvaan patsaaseen, jonka nimi 
on teoksen synnyttämistä sanoista valittu (esim. ilo, suru, nenä, 
huuto, ym.).

Sadutus – omat tarinat
Kohderyhmä: kaikki
Välineet: taltiointilaite, syntyneet sadut nauhoitetaan.
TEHDÄÄN NIISTÄ NÄYTELMÄ!
- jaetaan roolit
- tehdään kohtausluettelot
- esitetään improvisoiden

Luodaan roolihenkilö!
Kohderyhmä: Noin 4-luokkalaisista aikuisiin
Valitaan näyttelyn teosten joukosta joku hahmo, jolle keksitään 
faktat, luonteen piirteet ja vastataan kysymyksiin: Mistä tulossa? 
Minne menossa?
Improvisoidaan tilanteita, joissa eri roolihenkilöt tapaavat kadulla, 
maitokaupassa, lääkärin odotushuoneessa yms. TAI toimittajan roo-
leissa esiintyvät haastattelevat heitä lehteen, TV:n asiaohjelmaan 
TAI heitä tentataan kuvitteellisessa oikeudenkäynnissä.

Näytelmä, jossa on 4 kohtausta
Kohderyhmä: Noin 4-luokkalaisista aikuisiin
Tehdään (4-6 hlö) ryhmissä satunäytelmä, jonka aihe, henkilöt ja 
tapahtumat löytyvät
taidenäyttelyn teoksista. Yksi on kertoja, muut näyttelevät rooleja 
esineistä henkilöhahmoihin.
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 1. kohtaus
 Kertoja kertoo:
 OLIPA KERRAN ……………………
          (valitse päähenkilö: ihminen, otus, tavara)
 - muut näyttelevät, käyttävät vuorosanoja
 2. kohtaus
 JOKA PÄIVÄ HÄN, SE, HE TAI NE……………………..
 - muut näyttelevät, käyttävät vuorosanoja
 3. kohtaus
 KUNNES ERÄÄNÄ PÄIVÄNÄ…………………..
 - muut näyttelevät, käyttävät vuorosanoja
 4. kohtaus
 SIITÄ PÄIVÄSTÄ LÄHTIEN …………………….
 - muut näyttelevät, käyttävät vuorosanoja
 TÄMÄN TARINAN OPETUS ON ETTÄ……………………. 
 (keksi opetus, voi olla mitä vain!!)

Ajatusääniä
Kohderyhmä: kirjoitus - ja lukutaitoiset
Kerätään joko fläppitaululle tai paperipalasille teoksissa esiintyvän 
henkilön tai esineen ajatuksia. Ajatukset voivat liittyä johonkin toi-
seen teokseen tai työskentelyssä valittuun teemaan. Ajatukset kerä-
tään joko nimettöminä tai impron pohjalta.
Tehtävän purkaminen ja keskustelu on erityisen tärkeää! Mikä tässä 
tai toisessa teoksessa viestii esiin tulleita ajatuksia?

Kuka olet, mitä teet? -patsas
Kohderyhmä: kaikki
Katso valitsemaasi teosta. Aseta itsesi tiettyyn asentoon, joka mie-
lessäsi syttyy katsoessasi teosta. Patsaan asento voi liittyä kuvassa 
esitettyyn liikekieleen tai johonkin muuhun, mikä liittyy tavalla tai 
toisella teokseen. Ole still - kuvassa niin kauan, että muut saavat 
arvata mitä teet?
Sitten vasta kerrot itse! Kuka olet, mitä teet?
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Lause kerrallaan tarinaa!
Kohderyhmä: kaikki
Kaksi tai useampi oppilasta kertoo tarinaa, siten että kukin saa 
sanoa vain yhden lauseen kerrallaan.Tarinaa voidaan kertoa esim. 
pienessä piirissä istuen.

Tunneruudut
Kohderyhmä: kaikki
Rajataan tiettyjen teosten ympärille erilaisia tunnetila alueita. Esim. 
ilo, suru, kateus,rakkaus. Osoitetaan tätä tunnetta aina ruudussa 
olevaa teosta kohtaan. Kuljetaan ryhmässä tunneruudusta toiseen.
Vaihdetaan muutaman kerran ruutujen järjestystä ja sisältöä.



Lähde: Taidereppu-materiaali 2008
tekijät Minna Pirilä-Martti ja Heli Kaukiainen


