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 Lähikuvassa kokoelma -taiteilijahaastattelujen sarja esittelee kymmenen suomalais-

ta nykytaiteilijaa. Videoilla taiteilijat kertovat työskentelystään ja taiteestaan. Työ-

huoneilla kuvatut haastattelut antavat myös runsaasti visuaalista informaatiota tai-

teilijan työstä!   

 Tämä tehtävämateriaali antaa näkökulmia videoiden katseluun. Klikkaamalla kuvaa, 

pääset katsomaan taidemuseon vimeo-tilille ladattua videota. Kaikki videoklipit löy-

tyvät täältä: https://vimeo.com/showcase/2562864  

 Taiteilijat: Erika Adamsson / Petri Ala-Maunus / Hannaleena Heiska / Emma Helle /  

Kati Immonen / Ismo Kajander / Jouko Korkeasaari / Umppa Niinivaara /  

Sirpa Särkijärvi / Miikka Vaskola 

INSPIRAATIO 

Mitä sana inspiraatio tuo mieleesi? Katso kolme haastatteluklippiä ja vastaa 

alla oleviin kysymyksiin. 

 

 

 

 

 

Miten taiteilijat kuvailevat inspiraatiota? Mistä he ovat sen ”löytäneet”? 

 

Mikä sinua inspiroi? 

 

Mistä itse olet inspiroitunut viimeksi? 

LÄHIKUVASSA KOKOELMA  

ta i te i l i j ahaastatte lut  

https://vimeo.com/showcase/2562864
https://vimeo.com/338860003
https://vimeo.com/339538237
https://vimeo.com/334880565
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PROSESSI  JA TEKEMISEN TAVAT 

 

Tutustu kolmen taidemaalarin työskentelyyn. Tarkkaile, millä tavoin maalaus-

pohjaa voi työstää. Mitä työvälineitä bongaat videoilta? 

 

 

 

Mitä Miikka Vaskola mielestäsi tarkoittaa sanoessaan: ”mä tykkään, et 

[maalauksessa] näkyy se matka”?  

 

Miksi suklaanruskean ja vaaleanpunaisen väriyhdistelmä on Erika Adamsso-

nin mielestä niin kaunis? Onko jokin väri tai väriyhdistelmä sinun mielestäsi 

erityisen herkullinen? Liittyykö siihen joku muistikuva? 

LÄHIKUVASSA KOKOELMA  

ta i te i l i j ahaastatte lut  

https://vimeo.com/333695622
https://vimeo.com/333321291
https://vimeo.com/334618111
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EPÄILYKSEN HETKET 

 

Epäilyksen hetket ja umpikujat kuuluvat myös taiteilijan työhön. Katso video-

klipit ja pohdi minkälaisia vinkkejä haastateltavat antavat niistä selviämiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

LÄHIKUVASSA KOKOELMA  

ta i te i l i j ahaastatte lut  

https://vimeo.com/404994707
https://vimeo.com/334881455
https://vimeo.com/404589254
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TUTUSTU KOKOELMATEOKSI IN:  

Miikka Vaskola: Nimetön (2015) muste, hiili, liitu, akryyli ja rautaoksidi kankaalle, 

250 x 300 cm 

Miikka Vaskola kertoo tavoitelleensa tie-

tynlaista atmosfääriä* työskennellessään 

Nimetön-teoksen parissa kahden vuoden 

ajan. Miten kuvailisit teoksen atmosfääriä? 

 

Nimetön on maisemamaalaus. Maisema-

aihe oli erityisen suosittu 1800-luvun lo-

pulla, jolloin sitä tarkasteltiin romanttises-

sa* ja realistisessa* valossa. Mitä yhtymä-

kohtia löydät Nimetön-teoksesta suhteessa 

alla oleviin romantiikan ajan maisemamaa-

lauksiin? Entä eroavaisuuksia? 

Werner Holmberg: Syysaamu (1856) 

öljy kankaalle, 90,5 x 123,5 cm Berndt Lindholm: Kesäaamu metsärinteessä  

(1891-92) öljy kankaalle, 93 x 126 cm 

Berndt Lindholm: Ilta (1893) 

öljy kankaalle, 100 x 61 cm 

* atmosfääri tarkoittaa ilmakehää. Kuvaannollisesti sillä viitataan myös 

tunnelmaan ja ilmapiiriin. 

* romantiikka on 1700-luvun lopulla syntynyt taiteen tyylisuunta, joka vai-

kutti  kulttuurissa laaja-alaisesti. 1800-luvulla suuntaus sai kansallisromant-

tisia piirteitä. Kuvataiteessa maisema-aiheiden avulla pyrittiin kuvaamaan 

kansallisia erityispiirteitä.  

* realismi on taiteen tyylisuunta, joka kehittyi 1800-luvun puolivälissä 

Ranskassa. Pyrkimyksenä oli kuvata todellisuutta totuudenmukaisesti. 

LÄHIKUVASSA KOKOELMA  

ta i te i l i j ahaastatte lut  

https://vimeo.com/333697030
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TUTUSTU KOKOELMATEOKSI IN  

Kati Immonen: Sarjasta Korpi vastaan puutarha: Juhannusruusu (2016) akvarelli ja tussi paperille, 

133,3 x 191 cm 

Klikkaa teoskuvaa ja katso video, jossa taiteilija kertoo teossarjan taustalla olevasta ideasta.  

Kerro omin sanoin, mistä Korpi vastaan puutarha -sarja on saanut alkunsa ja pohdi, välittyykö se sinun 

mielestäsi maalauksesta?  

LÄHIKUVASSA KOKOELMA  

ta i te i l i j ahaastatte lut  

Kati Immosen väline on vesiväri. 

Kuuntele ja katso, mitä taiteilija ker-

too välinevalinnastaan.  

https://vimeo.com/404599455
https://vimeo.com/337725990
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TUTUSTU KOKOELMATEOKSI IN 
Ismo Kajander: Titanic (2001) esinekooste, korkeus 45 cm, leveys 78 cm, pituus 97 cm  

Ismo Kajander aloitti taiteilijauransa 1960-luvulla, 

jolloin hän tutustui uusrealismiksi kutsuttuun tyyli-

suntaan. Uusrealistit hyödynsivät taiteessaan käyttö-

esineitä ja loivat arkisesta materiaalista kantaaotta-

via teoksia. 

LÄHIKUVASSA KOKOELMA  

ta i te i l i j ahaastatte lut  

Klikkaa teoskuvaa ja katso, 

mitä taiteilija kertoo Titanic-

teokseen päätyneistä materi-

aaleista. Millaisen tarinan te-

oksen materiaalit mielestäsi 

kertovat? Pohdi myös, miten 

esineissä näkyvä elinkaari ja 

kulumisen jäljet vaikuttavat 

tulkintaasi. 

https://vimeo.com/333322158
https://vimeo.com/404996705

