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 Tehtävämateriaali on suunniteltu alakouluryhmien omatoimisen museokäynnin tueksi. 

Materiaaliin on hyvä tutustua jo ennen museokäyntiä, mutta tehtävät kannattaa tehdä 

vasta vierailun jälkeen.  

 Materiaali tarjoaa näyttelyyn kolme näkökulmaa: abstrakti taide, asetelmamaalaus ja 

esinetaide. Materiaalin esimerkkiteokset ovat esillä museon toisen kerroksen näytte-

lytiloissa  

 Jotta museovierailu sujuisi mukavasti, on yhteiset pelisäännöt hyvä kerrata etukäteen:  

 Museossa liikutaan rauhallisesti ja opettajan johdolla 

 Taideteoksiin ei saa koskea! Osa teoksista on hyvin hauraita.  

 Taideteoksia saa valokuvata ilman salamavaloa. 

Lars Göran Johnsson (s. 1930) on kerännyt tai-

detta jo 60 vuoden ajan. Tällä hetkellä hänen 

taidekokoelmassaan on noin 600 taideteosta. 

Lars Göran lahjoitti taidekokoelmansa Turun 

taidemuseolle. Löytöretkiä-näyttely on koottu 

näistä teoksista.  

Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat 

Vuonna 1904 valmistunut museo on rakennuksena 

mielenkiintoinen taideteos. Tiesitkö, että museon 

ovenkahva on villieläintä kuvaava veistos? 

TERVETULOA TURUN TAIDEMUSEOON 

JA LÖYTÖRETKIÄ-NÄYTTELYYN! 

TURUN TAIDEMUSEO 
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 MATTI KUJASALON Labyrintti 

koostuu väripinnoista  ja 

geomterististä muodoista, kuten 

neliöistä ja kolmioista.  

 Taidetta, joka ei esitä mitään tiettyä 

aihetta kutsutaan abstraktiksi tai-

teeksi.  

 Löydätkö näyttelystä muita abstrak-

teja taideteoksia? 

 Tee maalauksesta oma 

versiosi ruudukkoon! 

Matti Kujasalo: Labyrintti (1972) 

159 x 158,2 cm, akryyli kankaalle 

TURUN TAIDEMUSEO 
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 Asetelmamaalauksen aiheena on usein arkiset esineet 

tai vaikkapa hedelmät ja kukat, jotka taiteilija on ase-

tellut haluamallaan tavalla. 

 Mitä ANNA RETULAINEN on kuvannut asetelma-

maalauksessaan?  

 Löydätkö näyttelystä muita asetelmamaalauksia? 

Anna Retulainen:  

Sarjasta Nimettömiä maalauksia (Rajatut), 2006 

120 x 120 cm, öljy kankaalle 

 Täytä malja omilla lempi-

hedelmilläsi tai lempivihan-

neksillasi!  

TURUN TAIDEMUSEO 
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 JAAKKO TORNBERGIN Robot on tehty kierrätysmateriaaleista. Mistä esineis-

tä robotit on tehty? Nimeä ainakin kolme asiaa. 

 

 

 

 Suunnittele oma kierrätys-Robo! Mitä esineitä haluaisit siihen käyttää?  

Piirrä tai kirjoita! 

 

Jaakko Tornberg 

Robo 6 (radio), 2013 

korkeus 58 cm 

Jaakko Tornberg 

Robo 2, 2013 

korkeus 33 cm 

Jaakko Tornberg 

Robo 8, 2013 

korkeus 55 cm 

TURUN TAIDEMUSEO 
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 Piirrä sarjakuva, jossa Jaakko Tornbergin Robot ja suunnittelemasi kierrätysrobotti 

seikkailevat! Keksi tarinalle nimi. 

 

 

TURUN TAIDEMUSEO 


