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Hei opettaja,

opettajan materiaaliin on koottu vinkkejä koulujen omatoimivierailun 

tueksi. Vinkit ovat sovellettavissa kaikille luokka-asteille. Materiaalissa on 

myös tärkeää tietoa turvalliseen museovierailuun liittyen.

Lisätietoa koululaisopastuksista ja Elämyspolkuvierailuista saat museon 

verkkosivulta tai museolehtorilta (elli.liippo@turuntaidemuseo.fi / 

040 359 0087).

Tervetuloa taidemuseoon!

mailto:elli.liippo@turuntaidemuseo.fi


ENNEN VIERAILUA

RYHMÄVIERAILUT

Tartuntariskin minimoimiseksi ryhmäkoko Turun taidemuseossa on toistaiseksi rajoitettu 15 henkeen. Mikäli oppilaita on tätä enemmän, on 

heidät jaettava pienempiin ryhmiin (max 15 / ryhmä). Jokaisella ryhmällä tulee olla oma vastuuhenkilönsä museovierailun ajan. Suunnittelethan 

ryhmäjaon etukäteen, jotta vältytään aulatilojen ruuhkautumiselta.

RYHMÄVIERAILUN VARAAMINEN

Ryhmien on hyvä varata vierailuaika etukäteen, jotta voimme varmistaa, että käyntinne sujuu mukavasti. Vierailuajan voi varata museon infosta: 

info@turuntaidemuseo.fi / 02 26 27 100. 

PÄÄSYLIPUT JA MAKSUT

Alle 16-vuotiaat ja turkulaiset 2. asteen opiskelijat ovat museon ilmaiskävijöitä. Ryhmän mukana tulevat opettajat ja ohjaajat pääsevät museoon 

maksutta. 

MUSEON AUKIOLO

Museo on avoinna tiistaista perjantaihin klo 11–19 ja lauantaista sunnuntaihin klo 11–17. Koululaisopastuksia järjestetään myös aamuisin ennen 

museon avaamista.

MUSEOSÄÄNNÖT on hyvä kerrata ryhmän kanssa ennen vierailua:

• Museossa liikutaan vahinkojen välttämiseksi rauhallisesti opettajan johdolla. Opettaja on vastuussa ryhmästä vierailun ajan. 

• Taideteoksiin ei saa koskea. Osa teoksista on hyvin hauraita. Myös silmälle näkymättömät vauriot voivat vahingoittaa teosta.

• Taideteosten valokuvaaminen ilman salamavaloa on sallittua ellei toisin mainita.

• Otattehan muut museovieraat huomioon liikkuessanne museossa!
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ENNEN VIERAILUA
TURVALLINEN MUSEOKÄYNTI

Olemme lisänneet asiakasturvallisuuteen tähtääviä toimia, joiden avulla pyrimme tekemään museovierailusta mahdollisimman turvallisen. 

Huomioittehan yleiset ohjeemme:

•  Tule museoon vain terveenä.

• Ryhmäkoko on toistaiseksi rajattu 15 henkeen sekä opastuksilla että omatoimivierailuilla. 

•  Huolehdi käsihygieniasta. Voit pestä kädet museon wc-tiloissa, jotka sijaitsevat pohjakerroksessa. Käsidesiä löytyy wc- ja aulatiloista.

•  Pidä vähintään 1-2 metrin väli muihin museovieraisiin ja henkilökuntaan.

•  Yski hihaan tai kertakäyttönenäliinaan.

• Otamme toistaiseksi vastaan vain korttimaksuja, ei käteistä.

MUSEOON SAAPUMINEN

• Opettaja ilmoittaa ryhmän saapumisesta museon lipunmyyntiin.

• Reput ja isot laukut jätetään aulan lukittaviin säilytyslokeroihin. Opettaja voi noutaa lipunmyynnistä poletit koko ryhmälle, jotta vältytään 
kassan ruuhkautumiselta.

• Museossa voi kirjoittaa, piirtää ja tehdä tehtäviä. Kirjoitusalustoja saa lainaksi museon kassalta. 

• Museon aulassa on taittotuoleja, joita voi ottaa kierrokselle mukaan. 
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NYT ESILLÄ
PARI SANAA KERÄÄMISESTÄ

7.7.2020 alkaen

Museon toiminta tulee näkyväksi yleisölle yleensä 
näyttelyiden ja tapahtumien kautta. Museon ydin on 
kuitenkin sen keräämässä ja säilyttämässä kokoelmassa. 
Pari sanaa keräämisestä avaa Turun taidemuseossa 
tapahtuvaa arkista ja yleisölle usein näkymätöntä 
museotyötä. 

Näyttely kertoo mukaansatempaavalla otteella Turun 
taidemuseon kokoelman historiasta, karttumisesta ja 
teosten lainamatkoista maailmalla. Samalla selviää, 
millaista ammattitaitoa museossa tarvitaan, kun taidetta 
säilytetään, ylläpidetään, tutkitaan ja saatetaan yleisön 
koettavaksi.
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Juba (Jussi Tuomola)

Viivi ja Wagner Turun taidemuseossa

1998. tussi



NYT ESILLÄ
BIRGER KAIPIAINEN

18.9.2020–17.1.2021

Turun taidemuseon syyskaudella nautitaan muotoilija ja 
keraamikko Birger Kaipiaisen (1915–1988) 
sadunhohtoisesta tuotannosta. Suomen arvostetuimpiin 
ja kansainvälisesti menestyneimpiin 
keramiikkataiteilijoihin kuuluvan Kaipiaisen laaja näyttely 
antaa kuvan hänen taiteensa kehityskulusta aina 1940-
luvulta uran viimeisiin vuosiin 1980-luvulle. Pääosa 
esilläolevista, noin 70:stä reliefeistä, veistoksista, 
koristelautasista ja -vadeista kuuluu kauppaneuvos Kyösti 
Kakkosen kokoelmaan.

Vasemmalla: Koristevati (yksityiskohta)1970-luku, 
keramiikka. Collection Kakkonen
Oikealla: Kaipiainen Arabian ateljeessaan n. 1945.
Designmuseo
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NYT ESILLÄ
Ahmed Al-Nawas & Minna Henriksson 
F A K E  S TA R
Studio 18.9. – 22.11.2020

Maaliskuussa 1899 Helsingin yli lensi tulipallo ja hetken ajan luultiin jo
maailmanlopun koittaneen. Meteoriitti osui jäähän Bjurbölen lahteen
Porvoossa. Se tulkittiin lännestä lähetettynä viestinä Venäjän vallasta
vapautumisesta.

Bjurbölen meteoriitista valmistettiin kipsikopio, jota esiteltiin vuoden 1900
Pariisin maailmannäyttelyssä. Kopio asetettiin näytteille Suomen paviljonkiin ja
se ympäröitiin suomalaisilla saavutuksilla, kuten Akseli Gallen-Kallelan
maalauksilla ja Liekki-ryijyllä. Näyttelyn tarkoituksena oli vakuuttaa muu
maailma Suomen kuulumisesta läntisiin sivistysmaihin.

Suomen paviljonki loi illuusion jylhästä kivirakennuksesta, mutta se oli
suureksi osaksi kyhätty pressuista ja kipsistä. Fake Star pohtii aidon ja kopion
suhdetta. Näyttelyn keskiössä nähdään Al-Nawasin ja Henrikssonin tuftaus-
menetelmällä tekemä ryijy, jossa on visuaalisia viittauksia Gallen-Kallelan
suunnittelemiin malleihin. Esillä on myös Bjurbölen meteoriitin Pariisissa
esitelty kipsikopio.
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Western Rampart (2018) on faktaa ja fiktiota yhdistelevä videoteos, joka haastaa 
käsityksemme rajoista ja rajoituksista. Teos sijoittuu Kööpenhaminan länsiosaan 
Vestvoldeniin (läntinen suojavalli) ja sen vallimuuureille. Vuosina 1888–92 
rakennettu, Tanskan suurin ja keskeneräiseksi jäänyt linnoitusjärjestelmä suojasi 
aikanaan Kööpenhaminaa hyökkäyksiltä mutta on ollut hylättynä ensimmäisestä 
maailmansodasta lähtien. Luonto on ottanut alueen valtaansa.

Teos yhdistelee dokumenttimateriaalia fiktiivisiin kohtauksiin. Kamera viipyilee 
kasvien ja eläinten liikkeissä, makromaailmassa ja linnoituksen laajuuden 
osoittavassa lintuperspektiivissä. 

Tarinan tasolla se esittelee katsojalle jättimäisen kärpässienen, joka käy 
keskustelua vallimuurin kanssa. Sieni yrittää vakuuttaa muuria elämän jatkuvasta 
liikkeestä. Järkkymätön muuri taas puolustaa rajojen välttämättömyyttä elämässä 
ja väittää sienen itsekin suojelevan rajojen avulla itseään vihollisilta. 

SUPERFLEX on Jakob Fengerin (s. 1968), Bjørnstjerne Christiansenin (s. 1969) ja 
Rasmus Nielsenin (s. 1969) vuonna 1993 perustama taiteilijaryhmä, jonka 
jäsenet asuvat ja työskentelevät Kööpenhaminassa. SUPERFLEX kuvailee 
teoksiaan työkaluiksi, joilla se tutkii globalisaation luonnetta ja valtarakenteita 
sekä pyrkii aikaansaamaan sosiaalista tai taloudellista muutosta. 
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NYT ESILLÄ
S U P E R F L E X
W E S T E R N  R A M PA RT
P i m i ö 18.9. – 22.11.2020



Löydät kokoelmanäyttelyn 

teokset museon 2. 

kerroksesta.

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

Museoiden tehtävä on ylläpitää ja vahvistaa ihmisten ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, 
historiasta ja ympäristöstä sekä edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä 
tuleville sukupolville (Suomen museolaki). 

Museotoiminnan perustana on kokoelma, jota museo kartuttaa, ylläpitää ja esittää yleisölle. 
Turun taidemuseon kokoelma koostuu noin 7 600 taideteoksesta, joita esitellään vaihtuvissa 
kokoelmanäyttelyissä sekä lainataan muihin museoihin. 

Pari sanaa keräämisestä -näyttelyssä on esillä noin 70 taideteosta, joista osan museo on 
saanut lahjoituksina ja osan se on ostanut. Näyttelyssä on esillä maalauksia, veistoksia, 
piirustuksia ja yksi esineteos. 
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä  

M u s e o n  t e h t ä v ä

Erik Johan Löfgrenin maalaus Pyhä Cecilia (1848) 
on näyttelyn vanhin maalaus. Se on myös 
taidemuseon ensimmäinen teos.  Neiti Anna Gülich
lahjoitti sen 1870-luvulla 

”ikään kuin Turun taulumuseon aluksi”.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190314


NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

KATSOA SAA, MUTTEI KOSKEA – MIKSI?
Museoesineisiin ei saa koskea paljain käsin, koska puhtaissakin käsissä on rasvaa, joka voi vahingoittaa 
teoksen materiaaleja. Taideteoksia käsitellään aina suojahanskoin. Teokset saattavat myös olla hauraita ja 
hajota huolimattomassa käsittelyssä.

Museon tehtävä on säilyttää kokoelma tuleville sukupolville.  Museo-olosuhteilla varmistetaan, että esineet 
ja taideteokset säilyvät mahdollisimman hyvin.  Esimerkiksi auringon uv-säteily on materiaaleille haitallista. 
Teoksia myös huolletaan tarvittaessa. Välillä niiden annetaan ”levätä” teosvarastossa.

Taidemuseossa saa katsoa, kysyä ja keskustella! Välillä voi olla vaikeaa pukea kuvan herättämiä ajatuksia 
sanoiksi, mutta sitäkin voi harjoitella. 

• Valitse yksi teos ja kerro parille, mitä näet. Voit pyytää paria sulkemaan silmät harjoituksen ajaksi. 
Mitä kuvassa on meneillään? 

• Voit myös kuvitella astuvasi kuvan maailmaan: minkälaisia esineitä, asioita tai ihmisiä ympärilläsi on? 
Miten voisit kuvailla maisemaa? Mitä haistat tai kuulet? 

SYKSY 2020 9

PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

M u s e o n  t e h t ä v ä  

Ernst Dahlströmin 

rintakuvaa huolletaan 

pyyhkimällä pölyt.
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Turun taidemuseon kokoelmaan on hankittu aikalaistaidetta eli elossa olevien 
taiteilijoiden teoksia museon perustamisesta lähtien. Runsaan sadan vuoden aikana 
taide on muuttunut, aivan niin kuin maailma sen ympärilläkin.

Pari sanaa keräämisestä -näyttelyssä on esillä taidetta koko museon olemassaolon 
ajalta: 1800-luvun lopulta tähän päivään.

Museon historiaan voi tutustua verkkosivulla: https://turuntaidemuseo.fi/historia

Museorakennus valmistui vuonna 1904. Vuosisadan alussa ympäristö näytti 
erilaiselta kuin 2000-luvulla. 

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

https://turuntaidemuseo.fi/historia


NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

1 2 0  v u o t t a  n y k y t a i d e t t a

Akka ja kissa kuvaa kuluneisiin vaatteisiin pukeutunutta maalaisnaista ja kissaa syksyisessä peltomaisemassa. 

Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) on maalannut teoksen naturalistiseen tyyliin. Naturalistit kuvasivat kaunistelematta 

elämän nurjaa puolta, kuten sairautta ja köyhyyttä. Aikalaisyleisö kauhisteli naisen kylmän kovettamia jalkoja ja nälän 

turvottamaa vatsaa, sillä taiteessa oli totuttu näkemään kauniita asioita ja ihmisiä. 

Maalaus ostettiin museon kokoelmaan pian sen valmistumisen jälkeen. Nyt, 130 vuotta myöhemmin, se on yksi kokoelman 

rakastetuimmista teoksista. 

• Näyttelyssä on useita henkilökuvia, joihin voi tutustua esimerkiksi haastattelumenetelmällä: kirjatkaa ylös kysymyksiä, 

joita haluaisitte mallille esittää. Kun kysymykset ovat valmiit, voitte eläytyä henkilön rooliin ja miettiä vastauksia 

kysymyksiin. 

TIESITKÖ TÄTÄ?

Akka ja kissa -maalauksen mallina on Salon Halikossa asunut Karoliina Lindström, joka oli 64-

vuotias maalaushetkellä. Gallen-Kallela luonnosteli teoksen Salossa, mutta viimeisteli sen 

työhuoneessaan Pariisissa. Säilyneiden luonnosten perusteella tiedetään, että taiteilija 

sommitteli naisen vierelle myös vasikkaa.
Kuva: Akseli Gallen-Kallela: 

Akka ja kissa (1885) 

öljy kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

1 2 0  v u o t t a  n y k y t a i d e t t a

Sammon puolustus kuvaa Kalevalan kohtausta, jossa Väinämöinen ja Louhi taistelevat sammosta. Kalevalan 

tarinan mukaan sampo on ihmekone, joka tuottaa käyttäjälleen loputtomasti rikkauksia ja hyvinvointia. 

Maalauksessa näkyy myös toinen kertomuksen avainesine:  Väinämöisen kantele, joka on tehty hauen 

leukaluusta.

• Kenet Gallen-Kallela on kuvannut tarinan sankarina? Entä ”pahiksena”? Minkälaisia tehokeinoja taiteilija 

on käyttänyt vaikutelman aikaansaamiseksi?

Gallen-Kallela jatkoi Helsingissä aloittamiaan taideopintoja Pariisissa 1880-luvun lopulla. Hän tutustui 

Ranskassa symbolismiin ja otti siitä vaikutteita Sammon puolustukseen. Teoksen myötä taiteilija löysi sen 

tyylittelevän ja väririkkaan tavan maalata suomalaisia kansantarinoita, jota monet yhä pitävät oikeana tapana 

kuvittaa Kalevalaa. 

• Verratkaa Sammon puolustusta samassa huoneessa esillä olevaan Akka ja kissa –maalaukseen ja pohtikaa, 

miten ne eroavat toisistaan maalausteknisesti ja aiheensa puolesta. 

TIESITKÖ TÄTÄ?

Taiteenkerääjä Salomo Wuorio tilasi maalauksen omaan kokoelmaansa, mutta palautti sen hyvin pian 

taiteilijalle. Hänen puolisonsa mielestä se ei aiheensa ja värimaailmansa takia sopinut heidän kotiinsa. Turun 

taidemuseo osti maalauksen myöhemmin kokoelmaan.

Akseli Gallen-Kallela: 

Sammon puolustus 

(1896) 

tempera kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

1 2 0  v u o t t a  n y k y t a i d e t t a

Otto Mäkilä (1904–55) opiskeli Turun taidemuseossa 

toimineessa Piirustuskoulussa vuosina 1920–24. Jatko-

opinnot Pariisissa 1930-luvun alussa merkitsivät 

käännekohtaa Mäkilän taiteessa: hän luopui näkyvän 

todellisuuden jäljentämisestä ja alkoi kuvata teoksissaan 

omaa mielikuvitusmaailmaansa.  Tyyliä kutsutaan 

surrealismiksi.  

Useissa Mäkilän teoksissa liikutaan autioilla hiekka-aavikoilla, 

unen ja valveen rajamailla. Saattaa olla, että monen muun 

tavoin Mäkilä oli inspiroitunut muinaisesta Egyptistä: Faarao 

Tutankhamonin haudan löytyminen 1922 aloitti varsinaisen 

Egypti-kuumeen. 
Vasemmalla: Otto Mäkilä: Outo maa 

(1929) öljy kankaalle

Oikealla: Otto Mäkilä: He näkevät mitä 

me emme näe (1939) öljy kankaalle Surrealistisen maalauksen tulkintaan ei ole yhtä oikeaa tapaa. Kuvaa voi purkaa (analysoida) esimerkiksi  tarkastelemalla 

hahmojen asentoja ja suhteita:

• Mitä maisemassa kuvatut hahmot tekevät? Mitä heidän asennoistaan, eleistään ja toiminnastaan voi sanoa?

• Mikä on heidän suhteensa toinen toisiinsa? 

• Mitä muita elementtejä kuvassa on? Katso maalausta matemaatikon silmälasein: minkälaisia muotoja, lukuja tai 

suhteita kuvasta voi löytää?



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

Elin Danielson-Gambogi (1861–1919) on kuvannut maalauksessaan arkista ja 
ajatonta tilannetta: pyykin ripustamista. Maalaus on tehty Italiassa, jonne taiteilija 
muutti mentyään naimisiin italialaisen taidemaalarin kanssa. 

Myös Sirpa Särkijärven (s. 1974) maalaus kuvaa ohikiitävää hetkeä: arkisiin 
vaatteisiin pukeutunut hahmo seisoo samankaltaisessa asennossa kuin 
univormupukuinen henkilö. Kielletty kaupunki on alue Pekingissä, jossa Kiinan 
keisarit aikanaan asuivat. Nykyään alue toimii tarkoin valvottuna museona. 

• Poutapäivässä voi nähdä taiteilijan tarkat siveltimenvedot. Sirpa Särkijärven 
maalaukset syntyvät toisella tapaa. Katso video, jossa hän kertoo 
tekniikastaan: https://vimeo.com/334618111
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

1 2 0  v u o t t a  n y k y t a i d e t t a

TIESITKÖ TÄTÄ?

Vielä 1900-luvun alussa taiteilijan ammatissa toimineet 

naiset joutuivat kokemaan vähättelyä ja ennakkoluuloja. 

Taiteilijan ammattia ei pidetty naiselle sopivana. Tämä 

näkyy esimerkiksi siinä, että vanhan taiteen 

kokoelmissa on vähemmän naisten tekemiä 

taideteoksia kuin miesten. 

Yllä: Elin Danielson-Gambogi: 

Poutapäivä (1900) öljy kankaalle 

Oikealla: Sirpa Särkijärvi: 

Asentoleikki Kielletyssä kaupungissa 

(2012) akryyli kankaalle 

https://vimeo.com/334618111


NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

Turun taidemuseon kokoelmassa on useita taiteilijaomakuvia. Omakuva on 
taiteilijan itsestään esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä tai valokuvaamalla
tekemä muotokuva. 

Eri aikakausina maalattuja omakuvia yhdistää se, että taiteilija kertoo niissä
jotakin itsestään: miten hän näkee itsensä ja miten toivoo muiden hänet näkevän.

Omakuviin voi tutustua esimerkiksi tutkimalla: 

• Minkälainen ilme ja asento taiteilijalla on? Mukaile asentoa ja ilmettä omalla
kehollasi – millaiseksi tunnet olosi?

• Millaisessa ympäristössä taiteilija on kuvannut itsensä? Mitä hänen
ympärillään on? Millainen vaikutelma omakuvan värimaailmasta syntyy? 

• Suunnittele omakuva! Millainen asento ja ilme sinulla on kuvassa? Entä
minkälaisessa ympäristössä haluaisit kuvata itsesi? 
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

1 2 0  v u o t t a  n y k y t a i d e t t a

Peili on omakuvan tekijän tärkeä työväline. 

Helene Schjerfbeckin peili on todennäköisesti 

ollut pöydällä: omakuvassa (1915) taiteilija 

katsoo yläviistosta. 

Otto Mäkilän omakuvassa (1929) peilistä 

heijastuu ainoastaan silmät ja päälaki. Huomio 

kiinnittyy pöydällä oleviin esineisiin. Mitä ne 

kertovat taiteilijasta? 

Henry Wuorila-Stenbergin omakuvassa (2015) 

on sekä tarkasti maalattuja yksityiskohtia että 

leveällä siveltimellä maalattuja, suurpiirteisiä 

alueita. 



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

16

Birger Kaipiainen aloitti lavastustaiteen opinnot Ateneumissa vuonna 1933, mutta 
valmistui lopulta keramiikka- ja koristetaiteilijaksi vuonna 1937. Samana vuonna 
hän aloitti työskentelyn Arabian tehtaan taideosastolla. Lukuun ottamatta 
muutamia vuosia ulkomailla hän työskenteli Arabialla koko elämänsä. 

Birger Kaipiainen erottui aikalaiskeraamikoista omintakeisella tyylillään. 
Käytännöllisyyttä ja yksinkertaisuutta korostaneen modernismin aikakaudella 
Kaipiainen kulki omaa tietään. Hänen kuvamaailmansa on koristeellinen, runsas ja 
sadunomainen. 

Kuva: Kukkapuu (yksityiskohta), 1964, keramiikka. Collection Kakkonen.

B I R G E R  K A I P I A I N E N  1 8 . 9 . 2 0 2 0 – 1 7 . 1 . 2 0 2 1

Keramiikka tarkoittaa 

savipohjaisesta materiaalista 

valmistettuja esineitä, jotka ovat 

käyneet läpi keraamisen 

polttoprosessin. Poltto tapahtuu 

korkeassa lämpötilassa, n. 1000˚C. 

Ensimmäisen polton jälkeen esine 

voidaan vielä käsitellä lasiteaineella 

ja polttaa uudelleen. Lasitteeseen 

lisätään usein väriaineita.



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

Keraamisista vadeista ja lautasista muodostui jo varhain Kaipiaisen taiteen 
keskeinen muoto. Kaipiainen käytti sgraffito-tekniikkaa, jossa maalattua 
väripintaa raaputetaan tai siihen piirretään, jolloin alempi värikerros tai 
pohjaväri paljastuu. Piirtäminen sopikin hyvin Kaipiaiselle, joka ei voinut 
dreijata polion vaurioittaman jalan vuoksi. 

Taiteilijan lapsuudenaikaiset harrastukset, musiikki ja kirjallisuus, näkyvät 
teosten aiheissa.  Koristevadeissa seikkailee prinssejä ja prinsessoja ja moni 
aihe on kuin suoraan satukirjan kuvituksesta. 

1940-luvulla syntyneiden koristevatien ja -lautasten fantasia-aiheet vetosivat 
sodan runteleman maan taideyleisöä.

• Kirjoita satu! Valitse näyttelystä yksi teos ja kirjoita sen pohjalta tarina. 
Mieti, mitä tarinassa on juuri nyt meneillään? Mitä tapahtui ennen tätä 
hetkeä? Entä sen jälkeen?

Vasemmalla: Koristelautanen (yksityiskohta), 1940-luku, keramiikka.
Oikealla: Koristevati (yksityiskohta), 1940-luku, keramiikka. 
Collection Kakkonen. 
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Birger Kaipiainen kirjaimellisesti puhkesi kukkaan 
1960-luvulla, jolloin kukat, hedelmät ja marjat 
valtasivat hänen teoksensa. Myös perhoset, 
sudenkorennot ja linnut olivat usein toistuvia aiheita.

Kuovi ja orvokki olivat Kaipiaiselle tärkeitä aiheita. 
Nuorella Birgerillä oli ystävä, jolle hän antoi 
lempinimen Kuovi. Yhdessä teinipojat tarkkailivat ja 
rengastivat lintuja. Sinistä orvokkia pidetään 
uskollisuuden ja pysyvyyden vertauskuvana ja sitä on 
suosittu rakkauden ilmauksissa.

• Helmikuovi rakentuu tuhansista yhteen punotuista 
keramiikkahelmistä ja laatoista. Linnusta voi löytää 
myös kellotauluja, joka oli taiteilijan teoksissa 
toistuva aihe. Kaipiaisen keramiikkakellot 
näyttävät aina samaa aikaa: varttia yli kahtatoista.
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NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

Vasemmalla: Koristevati (yksityiskohta), 1970-luku, keramiikka. 

Oikealla: Helmikuovi (yksityiskohta), 1960-luku,  keramiikka. 

Collection Kakkonen


