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Johdanto
Esi$een	
  tehtäväkokonaisuus	
  sisältää	
  eriasteisia	
  ja	
  luonteisia	
  tehtäviä,	
  joita	
  voi	
  
käy$ää	
  apuna	
  ideoidessa	
  opetusryhmän	
  näy$elyvierailua	
  taidemuseoon.	
  
Tehtäviä	
  ei	
  ole	
  sido$u	
  :e$yyn	
  näy$elyyn,	
  vaan	
  niitä	
  voi	
  soveltaa	
  eri	
  
kokonaisuuksissa.	
  Etelä-‐Karjalan	
  taidemuseon	
  vuoden	
  2015	
  näy$elytarjontaan	
  
voi	
  tutustua	
  täällä:	
  	
  
h$p://www.lappeenranta.ﬁ/Suomeksi/Palvelut/Kul$uuri/Museot/Etela-‐
Karjalan-‐taidemuseo	
  
Joukossa	
  on	
  hyvin	
  erilaisia	
  kysymyksiä	
  	
  helpommista	
  vaikeampiin	
  ja	
  ne	
  
soveltuvat	
  eri	
  ikäryhmille	
  alakoululaisista	
  lukioikäisiin.	
  Ryhmän	
  ope$aja	
  voi	
  
poimia	
  tehtäväkokonaisuudesta	
  yksi$äisiä	
  tehtäviä,	
  soveltaa	
  sekä	
  laajentaa	
  
niitä	
  omalle	
  ryhmälleen	
  sopiviksi.	
  Näy$elyä	
  kiertäessä	
  on	
  hyvä	
  keski$yä	
  yhteen	
  
tai	
  kahteen	
  teokseen	
  tarkemmin	
  ja	
  tarkastella	
  niitä	
  syvemmin	
  kuin	
  käydä	
  
monta	
  teosta	
  nopeas:	
  läpi.	
  Näy$elyvierailuun	
  vali$ua	
  teemaa	
  voi	
  jatkaa	
  
esimerkkitehtävillä	
  näy$elyn	
  jälkeenkin.	
  
Osa	
  tehtävistä	
  vii$aa	
  museon	
  toimintaan	
  yleises:	
  ja	
  tutkivat	
  museota	
  ilmiönä.	
  
Osa	
  taas	
  keski$yy	
  sanallistamaan	
  henkilökohtaista	
  taidekokemusta.	
  Tehtävien	
  
kau$a	
  pohditaan	
  omaa	
  suhde$a	
  taideteokseen	
  sekä	
  teoksen	
  ja	
  katsojan	
  
vuoropuhelua.	
  Tärkeimpinä	
  kysymyksinä	
  ovat,	
  millaisia	
  tunteita	
  ja	
  ajatuksia	
  
teokset	
  herä$ävät	
  ja	
  miten	
  museot	
  ovat	
  osana	
  luomassa	
  taidekokemuksia.	
  
Museon	
  ja	
  henkilökohtaisen	
  näkökulman	
  lisäksi	
  teoksia	
  pohditaan	
  niiden	
  
muodon,	
  historian	
  ja	
  konteks:n	
  kau$a.	
  
Ennen	
  museoon	
  tuloa	
  voi	
  tutustua	
  museon	
  neMsivuilla	
  
oleviin	
  ohjeisiin:	
  h$p://www.lappeenranta.ﬁ/Suomeksi/
Palvelut/Kul$uuri/Museot/Museot-‐lapsille/Ope$ajille-‐ja-‐
ohjaajille	
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Museo ilmiönä 1

Vastauksia seuraaviin kysymyksiin voi saada näyttelyvierailun aikana tai etsiä:
h$p://www.lappeenranta.ﬁ/Suomeksi/Palvelut/Kul$uuri/Museot/Etela-‐Karjalan-‐taidemuseo

Etelä-‐Karjalan	
  taidemuseo	
  
aloiM	
  toimintansa	
  vuonna	
  
1965.	
  Seuraavana	
  vuonna	
  
museo	
  os:	
  ensimmäisen	
  
teoksen	
  kokoelmiinsa.	
  
Ensimmäinen	
  kokoelmateos	
  
Unto	
  Pusan	
  Kolme	
  sulotarta	
  
on	
  mukaeltu	
  myös	
  museon	
  
logoon.	
  
Minkä	
  aikakauden	
  taiteeseen	
  
Etelä-‐Karjalan	
  taidemuseon	
  
kokoelmat	
  paino$uvat?

Etelä-‐Karjalan	
  taidemuseo	
  
on	
  toiminut	
  80-‐luvulta	
  
saakka	
  1798	
  rakennetuissa	
  
aumaka$oisissa	
  
uusklassis:sissa	
  
kasarmirakennuksissa.	
  
Tarkastelkaa	
  museon	
  
arkkitehtuuria.	
  Kuinka	
  
taidemuseon	
  arkkitehtuuri	
  
vaiku$aa	
  näy$elyiden	
  
esi$ämiseen?

Etelä-‐Karjalan	
  taidemuseo	
  on	
  
toiminut	
  1986	
  läh:en	
  
Kaakkois-‐Suomen	
  
aluetaidemuseona.	
  	
  
Poh:kaa,	
  kuinka	
  paikallisuus	
  
näkyy	
  Etelä-‐Karjalan	
  
taidemuseon	
  toiminnassa.	
  
Minkä	
  alueiden	
  taide	
  on	
  
hyvin	
  esillä	
  museon	
  
kokoelmissa?

Poh:kaa	
  taidemuseon	
  
kokoelmien	
  ja	
  
julkaisutoiminnan	
  merkitystä	
  
tutkimuksellisesta	
  
näkökulmasta.	
  	
  
Millaista	
  :etoa	
  
taidekokoelmien	
  kau$a	
  
säilytetään	
  ja	
  luodaan?

4 / 13

Museo ilmiönä 2

Suunnittele ja piirrä
maisemaan taidemuseo.
Minkälaista taidetta
museossasi on esillä?

Millaisessa ympäristössä
taidemuseosi sijaitsee?
Nimeä taidemuseo.

Kenelle museosi on
tarkoitettu?
Voisiko suunnittelemasi
museo toimia
todellisuudessa?
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Henkilökohtainen taidekokemus 1

s
Kirjoita ylö
ia
ajatuks
joita
ja tunteita masi
e
l
te
s
tarka
ussa
taideteos sinenä
ensimmäis
herättää.
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Henkilökohtainen taidekokemus 2

Kirjaa taulun taakse ajatuksiasi siitä miten oma taustasi,
sukupuolesi tai ikäsi vaikuttavat siihen mitä näet teoksessa?
Miten omat arvosi vaikuttavat siihen mitä ajattelet teoksesta?
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Teoksen tarkastelua 1
Tarkastele teoksen
materiaalia. Millä tekniikalla
teos on tehty ja mitä
materiaaleja teoksessa on
käytetty?

Onko teoksessa
käytetty valmista
materiaalia vai onko
teos alusta saakka
taiteilijan itsensä
tekemä?

Mitä mielikuvia tai
muistoja materiaali
herättää?
Mikä yhteys
materiaalilla on teoksen
aiheeseen tai teoksen
nimeen?
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Teoksen tarkastelua 2
Tarkastele taide-esinettä tilassa.
Sulautuuko teos tilaan ja ympäristöön?

Miten tila vaikuttaa
teokseen ja miten teos
tilaan?

Jatkuuko teos useammassa
tilassa, onko teokselle alkua
ja loppua?

Tarkastele, miten itse
liikut teoksen
lähellä, miten teos
vaikuttaa tilassa
itseesi ja toimintaasi?
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Teos ja konteksti

on
in teoss
o
l
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Tutki ty. Mitä teo i
s
teh
ielestä taan
m
o
o
t
ker ikakaudes
a
ta?
omastan ihmiskuvas
ja aja

Onko teos tämän
hetken taidetta?
mitä se kertoo tämän
hetken maailmasta?

teos koettu
Pohdi onko kautetaan
omana aika alla kuin
samalla tav tai pohdi
nykypäivänä e tultaisiin
aid
miten nykyt esimerkiksi 50
kohtaamaan kuluttua?
vuoden

Kenen his
tarinaa teotoriaa tai
s välittää?

10 / 13

Näyttelyn jälkeen 1
Mikä ihmetytti itseäsi näyttelyssä eniten?
Kootkaa vastaukset yhteen ja katsokaa kokonaisuutta.
Oliko näyttelyssä jokin tietty aihe joka nousi vastauksissa esille? Pohtikaa miksi.
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Näyttelyn jälkeen 2

Suunnittele juliste
Nimeä näkemäsi näyttely uudelleen
ja suunnittele näyttelylle uusi
juliste. Mitä poimisit julisteeseen,
mikä kuvastaisi parhaiten
näyttelykokonaisuutta?
Suunnitellessasi mieti onko juliste
katsojaa haastava, shokeeraava vai
hillitty? Millä tavoin juliste on
kuvallisesti informatiivinen? Millä
tavalla julisteesi keskustelee
näyttelyn kanssa?
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Etelä-Karjalan taidemuseo 2015
Maiju Heikkilä
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