PIKKULI TURUN TAIDEMUSEOSSA
Vinkkejä sovelluksen käyttöön opetuksessa
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Harjoitukset soveltuvat esi- ja alkuopetuksen
ryhmille. Materiaalissa keskitytään Turun
taidemuseon klassikkoteoksiin, mutta tehtäviä voi
soveltaa mihin tahansa taidekuvaan.
Harjoitukset on suunniteltu tehtäviksi päiväkodissa
tai koulussa ja niiden antia voi syventää vierailulla
taidemuseoon, jossa teokset ovat vaihtelevasti
esillä.
Lisätietoa museosta ja
ajankohtaisista näyttelyistä:
www.turuntaidemuseo.fi

1. TURUN TAIDEMUSEO JA PIKKULI
Vuonna 1904 avattu Turun taidemuseo on
Suomen toiseksi vanhin taidemuseo.
Kokoelmassa on yli 7 000
taideteosta.
Museossa on esillä sekä
uutta että vanhaa taidetta.
kuva: Museon ensimmäinen
johtaja, taiteilija Victor
Westerholm.

Pikkuli on iloinen, mutta itsepäinen pikkulintu,
joka lentämisen sijaan pomppii ja ui kuin
pingviini! Pikkuli on tuttu monista kuvakirjoista
sekä Pikku Kakkosen televisiosarjasta.

Pikkuli pitää myös taiteesta.
Sovelluksessa on mukana 16
pikkuloitua taideteosta, joissa
seikkailee Pikkuli-sarjasta ja
kirjoista tuttuja hahmoja.

2.1 SOVELLUS TUTUKSI
●

Lataa sovellus ilmaiseksi Play-kaupasta tai App Storesta.
Sovelluksen kuvat ovat korkearesoluutioisia, joten niitä on
hyvä katsella isommaltakin näytöltä!

●

Alkunäkymästä voit valita, pelaatko
muistipeliä vai tutustutko teoksiin ja
taiteilijoihin taidegalleriassa.

●

Pöllövaaria klikkaamalla aukeaa
sovelluksen info, jossa kerrotaan
kuvien avulla, miten museossa
käyttäydytään.

2.2 SOVELLUS TUTUKSI
●

Taidegalleriassa voit tutustua 16 taidemuseon kokoelmateokseen ja 11
taiteilijaan. Teoskuvaa klikkaammalla, voit lukea maalauksesta lisää ja vertailla
sitä Pikkuli-versioon. Taiteilijakuvakkeen kautta saat lisätitetoa taiteilijasta.

●

Sovelluksessa on myös osio, jota voit pelata Turun taidemuseossa ja etsiä
yksityiskohtia museon sisä- ja ulkopuolelta.

3.1 TAIDETYÖSKENTELY
MITÄ KUVASSA TAPAHTUU?
Taidekuvaan tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi kysymällä, mitä
kuvassa on meneillään? Miksi päättelet näin? on hyvä
jatkokysymys ja johdattelee kuvan tarkempaan tutkimiseen.
MINKÄLAINEN ON KUVAN SOMMITELMA?
Mikä kuvassa on pientä, mikä suurta? Mikä on lähellä, mikä
kaukana? Mitä on kuvan keskellä, mitä sen reunoilla?

Akseli Gallen-Kallela:
Akka ja kissa (1885)
öljy kankaalle

KUVA LÄHELTÄ JA KAUKAA
Kuvaa suurentamalla voit tutkia teosta aivan lähietäisyydeltä. Akka ja kissa -maalauksessa voi etsiä
erilaisia siveltimen jälkiä: naisen esiliinassa näkyy leveitä pensselin hutaisuja, kun taas etualan
heinänkorret on maalattu ohuella siveltimellä. Miltä taivaanrannan metsä ja pilvinen taivas näyttävät
läheltä katsottuna? Peilin ääressä -maalauksessa ei näy siveltimen jälkiä juuri lainkaan ja mekon vihreä
kangas näyttää ihan oikealta. Kesä-maalauksessa vedenpinta heijastaa rannan kiviä ja laituria. Kuvaa
katsoessa voi melkein aistia veden viileyden. Mitä muuta mielenkiintoista kuvasta löytyy?

3.2 TAIDETYÖSKENTELY
TEOS JA TAITEILIJA
Teos- ja taiteilijakuvaa klikkaamalla ruutuun aukeaa
esittelyteksti.
SATA VUOTTA SITTEN
Teostietojen avulla voi laskea, kuinka vanha maalaus on.
Mistä muusta tietää, että teos kuvaa vanhaa aikaa?
Kaikki sovelluksen taideteokset ovat syntyneet ajalla, jolloin maailma oli toisenlainen kuin nyt. Osa
ihmisistä oli hyvin köyhiä ja ruoasta oli toisinaan pulaa. Lapset tekivät raskaita kotitöitä, kuten hakkasivat
halkoja ja kantoivat kaivosta vettä. Aikaa leikille oli vähemmän.
Tutustutaan Akka ja kissa -maalauksen “lammasmummuun”. Hänen oikea nimensä oli Karoliina
Lindström. Minkälaiset vaatteet hänellä on? Mitä ne kertovat naisen elämästä? Entä kasvot ja kädet? Mitä
nainen tekee? Mitä muuta maalauksessa on?

3.3 TAIDETYÖSKENTELY
MITÄ SITTEN TAPAHTUU?
Taideteos voi kuvata todellisia tapahtumia tai mielikuvitusta. Esimerkiksi Poésie kuvaavat sadun
maailmaa, kun taas Halkopoika-maalauksen Einar on ihan oikea pikkupoika. Antakaa mielikuvitukselle
siivet ja pohtikaa, mitä tapahtuisi, jos kuvan tapahtumat muuttuisivat eläviksi. Taidekuva on hedelmällinen
alku sadutukselle!
Sammon puolustus kuvaa yhtä Kalevalan hurjimmista kohtauksista. Tutustukaa Sammon ryöstön tarinaan
ja koittakaa tunnistaa, kuka kuvassa on kuka. Kenet Gallen-Kallela on kuvannut sadun sankarina ja kenet
pahiksena? Löydättekö kuvasta Sampon?
SIVELLIN KÄTEEN!
Taiteen katsominen inspiroi taiteen tekemiseen. Sovelluksen Pikkuli-versiot ovat saaneet innoituksensa
maalauksista. Vertailkaa alkuperäistä kuvaa pikkuloituun ja tutkikaa, mitä samaa ja mitä erilaista niissä on.
Tehkää sitten teoksesta oma versio!

4.1 TUNNETAITOTYÖSKENTELY
VÄRIT JA TUNNELMA
Teoksen tunnelmaa voi avata esimerkiksi värien avulla. Mitä värejä
maalauksessa on? Valitaan yksi väri ja pohditaan: Mitä väri tuo
mieleen? Jos väri olisi tunnetila, mikä se olisi?
Kuvittele, miltä väri tuntuisi sormenpäässä: Onko se lämmin vai
kylmä? Pehmeä vai kova? Sileä vai karhea?

Axel Haartman:
Emilienne (1912)
öljy kankaalle

TEOKSEN MAAILMAAN ASTUMINEN
Kuvittele astuvasi maalauksen maailmaan: Mitä näet ympärilläsi? Entä mitä kuulet? Mitä haistat?
Oletko yksin vai onko maalauksen maailmassa muita?
Miltä sinusta tuntuu olla tässä maailmassa? Tunnetko olosi rauhalliseksi, pelokkaaksi tai
uteliaaksi? Osaatko sanoa miksi?

4.2 TUNNETAITOTYÖSKENTELY
TUNTEEN TUNNISTAMINEN
Valitkaa taidekuva, jossa on kuvattu ihminen. Miltä kuvan hahmo
näyttää? Onko hän iloinen, surullinen, mietteliäs, uninen vai keskittynyt?
Onko sinusta joskus tuntunut tältä?
KEHONKIELI TUNTEENILMAISUNA
Tutkikaa hahmon asentoa, ilmeitä ja eleitä. Ottakaa samanlainen asento
ja ilme kuin kuvan hahmolla on.
Miltä asento tuntuu? Miltä hahmosta mahtaa tuntua? Mitä hän miettii?
Jos kuvan hahmo voisi puhua, mitä hän sanoisi? Entä mitä vastaisit
hänelle?
Keksikää jokin toinen tunnetila ja muuttukaa sitä kuvaaviksi patsaiksi!
Harjoituksen voi myös toteuttaa niin, että yksi kuvaa kehollaan ja
ilmeellään tunnetilaa ja muut koittavat arvata, mikä tunne on kyseessä.

4.3 TUNNETAITOTYÖSKENTELY
Tunnetaitoharjoitukset on mukava päättää pieneen rentoutukseen. Esimerkiksi Kesä ja Poésie
-maalauksissa on leppoisa tunnelma, johon on mukava heittäytyä harjoitusten lopuksi. Tutustukaa
teoskuvaan ja käykää makaamaan lattialle kuvittellen, että loikoilette kesäisellä niityllä tai lämpöisellä
laiturilla.
“Sulje silmäsi ja anna koko vartalosi painua alustaa vasten raskaana ja rentona. Tunne auringon lämpö kasvoillasi.
Purista sitten silmäsi kiinni ja suusi suppuun oikein voimakkaasti ja pidä ilme hetken aikaa. Päästä jännitys pois ja anna kasvojen taas rentoutua.
Tunne kuinka aurinko lämmittää otsaasi, nenääsi, poskiasi, leukaasi ja kaulaasi. Auringon lämpö sulattaa kaiken jännityksen pois.
Nosta nyt olkapääsi kohti korviasi, pidä jännitystä hetkisen aikaa. Anna sitten olkapäitten rentoutua ja laskeutua takaisin alas. Kehosi tuntuu taas
pikkuisen raskaammalta ja rennommalta alustaa vasten.
Ojenna kätesi lattiaa pitkin kohti varpaitasi, ikään kuin yrittäisit venyttää käsivariasi pidemmiksi. Jännitä käsivartesi suoriksi tikuiksi ja anna niiden
sitten rentoutua. Tee sama säärilläsi. Ojenna nilkkasi ja varpaasi suoriksi, jännitä sääresi tikuiksi ja anna sitten lihastesi rentoutua täysin.
Ojenna kätesi nyt pääsi yläpuolelle lattiaa vasten. Suorista kätesi ja jalkasi tikuiksi. Venytä sormenpäitä ja varpaita mahdollisimman kauas toisitaan.
Anna sitten koko kehosi valahtaa täysin rentona alustaa vasten.
Ota mukava asento ja loikoile vielä pieni hetki nauttien rennosta olosta. Avaa sitten silmäsi ja palaa rauhassa tähän tilaan hetkeen.”

Lisätietoja:
museolehtori Elli Liippo
elli.liippo@turuntaidemuseo.fi
040 359 0087

