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Koronatilanteesta johtuen Turun taidemuseo ei ota tällä hetkellä aukioloaikana (klo 11-
19) vastaan ryhmiä, mutta koululaisryhmät voivat tiedustella allekirjoittaneelta
mahdollisista aamuopastusajoista arkisin ennen museon aukeamista. Ajankohtaisimman
tiedon museon koronarajoituksista löydät museon verkkosivulta: www.turuntaidemuseo.fi

Opettajan materiaaliin on koottu ideoita taiteeseen tutustumiseen etänä. NÄKÖKULMIA
NÄYTTELYYN -osassa on näyttelykohtaisia nostoja ja vinkkejä teoksiin tutustumiseen.

Verkkomateriaali ei korvaa taiteen kohtaamista, mutta voi tuoda helpotusta pahimpaan
kulttuurinnälkään. Kerro meille, miten voisimme kehittää etämateriaalejamme entistä
toimivammiksi vastaamalla lyhyeen palautekyselyyn. Vastaaminen vie vain muutaman
minuutin: https://forms.gle/RNZKrz6M9CmV8Pa7A

Kouluyhteistyöstä vastaa museolehtori Anna Skult:

anna.skult@turuntaidemuseo.fi / 040 359 0087

Tutustu myös

TAITEEN TALO
verkkomateriaaliin

Turun taidemuseo / alkusyksy 2021



NYT ESILLÄ
PARI SANAA KERÄÄMISESTÄ
7.7.2020 alkaen

Museon toiminta tulee näkyväksi yleisölle
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
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MICHAEL SCHILKIN FEAT. LOTTA MATTILA
11.6.–12.9.2021

Näyttelyssä on esillä nykytaiteilija Lotta Mattilan (s. 1986) ja
modernismia edustavan, venäläissyntyisen keraamikko Michael
Schilkinin (1900–1962) eläinveistoksia. Näyttelyn
taiteilijakuraattorina toiminut Mattila on värikkäillä
seinämaalauksilla luonut museoon erilaisia aavikko-, metsä- ja
talvimaisemia sekä hauskoja ja koskettaviakin kohtaamisia
Schilkinin ja Mattilan omien eläinveistosten välille.

Michael Schilkin emigroitui 21-vuotiaana Suomeen. Hän
opiskeli Helsingin taideteollisessa keskuskoulussa ja työskenteli
Arabian taideosastolla vuodesta 1936 aina kuolemaansa asti.
Siellä hänen töidensä tärkeimmäksi aiheeksi nousivat eläimet ja
erilaisten rohkeiden lasitekokeilujen myötä teoksiin syntyi
hienoja pintavaikutelmia. Nyt nähtävä näyttely koostuu noin 60
veistoksesta, ja niitä on lainattu kauppaneuvos Köysti Kakkosen
kokoelmasta, Designmuseolta ja Lotta Mattilalta.

Michael Schilkin, Leopardi, ajoittamaton
Collection Kakkonen
Kuva: EMMA / Ari Karttunen

Michael Schilkin työhuoneellaan, ajoittamaton

Lotta Mattila työhuoneellaan Helsingin Herttoniemessä
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NYT ESILLÄ
Maria Stereo
SULOINEN MELANKOLIA
Studio 11.6. – 12.9.2021
Maria Stereon visuaalinen maailma on rokokoon, kitschin ja
surrealismin täyteinen. Taiteellisen tuotannon läpi kuultaa
vaikutteiden alkulähteet: esimerkiksi Versaillesin linna ja sen
koristeelliset tapetit, pintamateriaalit, koristeet, esineet, ornamentit –
samat kuviot ja muodot, mitkä ovat kiehtoneet monia pieniä
sydämiä kautta aikojen.

Maria Stereo (s. 1979) asuu ja työskentelee Kangasalla. Hänet
tunnetaan runsaan koristeellista visuaalisuutta ja oivaltavasti
kierrätysmateriaaleja hyödyntävänä kuvataiteilijana sekä Maria
ja Marsialaiset -bändissä vaikuttavana muusikkona. Studiossa
nähtävien, viimevuosina valmistuneiden teosten materiaalina
ovat hajotetut posliini- ja keramiikkaesineet. Sattumanvaraisiksi
paloiksi rikkoontuneita posliinisia kissa-, koira- ja ihmisfiguureja
uudelleen kokoamalla ja sommittelemalla Maria Stereo on
luonut runsaudensarvimaisia koosteveistoksia ja
mosaiikkireliefejä, joissa söpöys, haaveilu ja nostalgia yhdistyvät
moneen suuntaan avautuvaan symboliikkaan ja mystiikkaan.

Kuva: Tuonelasta ylös, 2020 (yksityiskohta), sekatekniikka

Turun taidemuseo / alkusyksy 2021



NYT ESILLÄ
M a rc o  A . C a s t i l l o
GENERACIÓN
P i m i ö 11.6. – 12.9.2021

Marco A. Castillo (s. 1971 Kuuba) on Los Carpinteros -taiteilijaryhmän perustaja,
jonka tuotantoa leimaa kiinnostus Kuuban historiaan ja maan vallankumouksen
jälkeisiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. Castillo tutkii ja hyödyntää
taiteellisessa työskentelyssään laaja-alaisesti arkkitehtuuria, muotoilua ja
kuvanveistoa. Castilloa pidetään jo varhaistuotantonsa puolesta yhtenä Latinalaisen
Amerikan tärkeimmistä ja kansainvälisesti merkittävimmistä taiteilijoista viimeisen
20 vuoden ajalta.

Videoteos Generación (2019) kertoo metaforisen tarinan Kuubassa ja muualla
maailmalla tapahtuneista kulttuurisista ja esteettisistä kuolemista. Teoksessa
esiintyvät Kuuban nykyälymystöön kuuluvat taiteilijat, valokuvaajat, kirjailijat,
arkkitehdit ja kuraattorit tulkitsevat 1970-luvun lopulla eläneen sukupolven
mielentilaa ja tunnelmia muodostaen myös yhteyden nykynuorten kokemaan
todellisuuteen ja turhautumiseen.  Ilon- ja melankoliansekaisten juhlien päätteeksi
näemme kuinka juhlijat hyppäävät talon katolta alas.

Ääniraidalla kuultavan 70-luvun suosikkikappaleen Pólvora Mojada esittää Beatriz
Márquez, yksi kuubalaisen musiikin kaikkien aikojen vaikuttavimmista äänistä.

Pituus: 6:45 min
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Löydät kokoelmanäyttelyn
teokset museon 2.
kerroksesta.

NÄKÖKULMIA
NÄYTTELYYN

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
kokoelmaan kuuluvaa taideteosta, joista osan museo on saanut
lahjoituksina ja osan se on ostanut. Näyttelyssä on esillä
maalauksia, veistoksia, piirustuksia ja yksi esineteos.

Turun taidemuseo / alkusyksy 2021 6

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”.



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. Suomen museolain mukaan museot ylläpitävät
ja vahvistavat ihmisen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä sekä edistävät
kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville.

Museo-olosuhteilla varmistetaan, että esineet ja taideteokset säilyvät mahdollisimman hyvin.  Esimerkiksi
auringon uv-säteily ja ilmankosteuden vaihtelu ovat materiaaleille haitallisia.  Näyttelyiden välillä teosten
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?
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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

Ernst Dahlströmin marmorista
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. Teoksen
valmistumisvuoden näet sen vieressä olevasta teostietolapusta.

• Valitse näyttelystä neljä teosta:
1. 1800-luvulla tehty
2. 1900-luvun alkupuolella
3. 1900-luvun loppupuolella
4. 2000-luvulla

Valokuvaa teokset ja teostietolaput. Vertaile kuvia keskenään: miten
taideteokset eroavat toisistaan? Kertovatko ne jotakin omasta ajastaan?

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

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
Museorakennus valmistui vuonna
1904.  Vuosisadan alussa maisema
sen ympärillä oli hyvin erilainen
kuin 2000-luvulla.  Katso
ilmakuvavideo ja vertaa museon
nykyistä ympäristöä sadan vuoden
takaiseen.

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

Turun taidemuseo / alkusyksy 2021



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

Akka ja kissa -maalauksessa on kuluneisiin vaatteisiin pukeutunut nainen ja kissa syksyisessä
peltomaisemassa. Maalaus on maalattu maanläheisin värein.

Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) on maalannut teoksen naturalistiseen tyyliin. Naturalistit
kuvasivat kaunistelematta elämän onnetonta puolta, kuten sairautta ja köyhyyttä.
Aikalaisyleisö kauhisteli naisen rumuutta: kylmän kovettamia jalkoja ja nälän turvottamaa
vatsaa. 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, eläytykää vuorotellen 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
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

Sammon puolustus kuvaa Kalevalan kohtausta, jossa Väinämöinen ja Louhi
taistelevat sammosta. Kalevalassa sampo on ihmekone, joka tuottaa
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
värikkään tavan maalata suomalaisia kansantarinoita, jota monet yhä pitävät
oikeana tapana kuvittaa Kalevalaa.

• Verratkaa Sammon puolustusta Akka ja kissa -maalaukseen ja pohtikaa,
miten ne eroavat toisistaan maalausteknisesti (esimerkiksi värien ja
siveltimen käyttö) ja aiheensa puolesta.

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

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.  Tyylisuuntaa kutsutaan surrealismiksi (ransk.
surréalisme, ’ylitodellisuus’).

Useissa Mäkilän teoksissa liikutaan autioilla hiekka-aavikoilla, unen ja
valveen rajamailla. Saattaa olla, että monen aikalaisensa tavoin Mäkilä oli
inspiroitunut muinaisesta Egyptistä: Faarao Tutankhamonin haudan
löytyminen 1922 aloitti todellisen Egypti-kuumeen.



NÄKÖKULMIA
NÄYTTELYYN

Turun taidemuseo / alkusyksy 2021
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Otto Mäkilä: Outo maa (1929) öljy kankaalle
Otto Mäkilä: He näkevät mitä me emme näe (1939)
öljy kankaalle

Maalauksen tulkintaan ei ole yhtä oikeaa tapaa. Kuvaa voi purkaa (analysoida)
esimerkiksi  tarkastelemalla hahmojen asentoja ja suhteita:

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

• Mikä on heidän suhteensa toinen toisiinsa? Entä ympäristöön?
• 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 Poutapäivä-
maalauksessaan arkista ja ajatonta tilannetta: puhtaan pyykin ripustamista
(kuva seuraavassa diassa). Maalaus on tehty Italiassa, jonne taiteilija
muutti mentyään naimisiin italialaisen taidemaalarin kanssa.

Myös Sirpa Särkijärven (s. 1974) maalaus (katso seuraava dia) 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 ja turistikohteena.

• Poutapäivä-maalauksessa näkyy taiteilijan tarkat siveltimenvedot. Sirpa
Särkijärven maalaukset syntyvät toisella tapaa. Katso video, jossa hän
kertoo tekniikastaan: https://vimeo.com/334618111

TIESITKÖ TÄTÄ?
Vielä 1900-luvun alussa taiteilijan ammatissa toimineet naiset joutuivat
kokemaan vähättelyä ja ennakkoluuloja. Taiteilijan ammattia ei pidetty
naiselle sopivana ja monen lupaavan taiteilijan ura päättyi avioliittoon ja
lasten saamiseen.  Sukupuolten epätasa-arvo näkyy esimerkiksi siinä, että
vanhaa taidetta sisältävissä kokoelmissa on vähemmän naisten kuin
miesten tekemiä teoksia.

Turun taidemuseo / alkusyksy 2021
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PA R I  S A N A A  K E R Ä Ä M I S E S T Ä

Kuva: Elin Danielson-Gambogi: Omakuva (1903) 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

Sirpa Särkijärvi:
Asentoleikki Kielletyssä kaupungissa
(2012) akryyli kankaalle
Elin Danielson-Gambogi: Poutapäivä

(1900) öljy kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN

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

Eri aikakausina tehtyjä 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?

Turun taidemuseo / alkusyksy 2021 15

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

Peili on omakuvan tekijälle
hyödyllinen 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. Tunnistatko esineet?
Mitä ne kertovat taiteilijasta?

Katso teoskuvat seuraavast diasta!

15
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Helene Schjerfbeck: Omakuva (1915) lyijykynä, vesiväri ja lehtihopea
paperille

Otto Mäkilä: Omakuva (1929) öljy kankaalle



NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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M I C H A E L  S C H I L K I N  F E AT. L OT TA  M AT T I L A
1 1 . 6 . – 1 2 . 9 . 2 0 2 1
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Michael Schilkinin (1900–1962) modernistiset keramiikkaeläimet ovat
esillä Turun taidemuseossa yhdessä nykytaiteilija Lotta Mattilan (s. 1986)
savesta tehtyjen, luonnollisen kokoisten eläinveistosten kanssa.

Mattila on toiminut näyttelyn kuraattorina, eli valinnut näyttelyyn Schilkinin
teokset ja teokset omasta tuotannostaan, sekä suunnitellut tilaan eläinten
ympäristöt värikkäinä seinämaalauksina. Näyttelytilan eri huoneet edustavat
eri ympäristöjä: pohjoismainen kesä ja talvi, piha, viidakko, savanni, ja meren
ranta.

Kuvat:
Lotta Mattila, Hyvät herrat 3 (mandrilli), 2015

Taiteilija omistuksessa

Taustalla Michael Schilkinin Leopardit, ajoittamaton
Collection Kakkonen

Michael Schilkin, Apina, ajoittamaton
Collection Kakkonen

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.
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NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
M I C H A E L  S C H I L K I N  F E AT.  L O T TA  M AT T I L A
1 1 . 6 .  – 1 2 . 9 . 2 0 2 1

Michael Schilkin syntyi vuonna 1900 Trubinon kylässä Venäjällä,
Moskovan liepeillä. Lapsuus oli taloudellisesti tiukka, ja hän
muutti jo yhdeksänvuotiaana Pietariin tekemään töitä. Jo nuorena
hänellä oli selvä kiinnostus veistämistä kohtaan.

Kesällä 1921 Schilkin oli purjehdusmatkalla Latokalla ja päätyi
haaksirikkoon Suomen puolella rajaa. Suomalaiset rajavartijat
pidättivät koko huvimatkan seurueen ja kuulusteluiden ja
kuukauden eristysajan jälkeen heidät vapautettiin Mikkeliin.
Schilkin päätti jäädä Suomeen asumaan.

Schilkin muutti Helsinkiin ja haki Taideteolliseen keskuskouluun
ja opiskeli vuosina 1924–28 kiven ja puun veistoa sekä muovailua.
Opiskelu tapahtui iltaisin, sillä päivisin Schilkin toimi mm
kivihiilifirman autonkuljettajana.

Vuonna 1936 Schilkin sai työpaikan  Arabian keramiikkatehtaan
taideosastolta, missä hän sai täysin keskittyä taiteen tekemiseen.
Siellä ensisijaiseksi aiheeksi nousi juuri sympaattiset eläimet. Kuva
on hänen työhuoneeltaan v. 1956.
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NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
M I C H A E L  S C H I L K I N  F E AT.  L O T TA  M AT T I L A
1 1 . 6 .  – 1 2 . 9 . 2 0 2 1

Lotta Mattila valmistui Taideyliopistosta kuvataiteen maisteriksi vuonna
2017. Hän työskentelee työhuoneellaan Helsingin Herttoniemessä, ja on
erikoistunut keraamisten eläinveistosten tekemiseen.

Saven muovaustekniikoita on monta. Lotta Mattila käyttää usein niin
sanottua makkaratekniikkaa, jossa ontto esine rakennetaan lisäämällä
savimakkaroita toistensa päälle, kunnes halutun kokoinen ja muotoinen
teos on valmis.

Isoja teoksia täytyy myös usein rakentaa osissa, jolloin palat liitetään
yhteen ennen polttoa. Kuvassa Mattila liittää vettä käyttäen karhun pään
sen vartaloon. Lotta Mattila on muovannut savesta niin karhuja, jäniksiä ja
mäyriä kuin apinoita, piikkisikoja ja vyötiäisiä. Eläimet ovat luonnollisen
kokoisia, oli sitten kyseessä sarvikuono tai vaikkapa rotta.

Kuvat: Lotta Mattila työhuoneellaan

Lotta Mattila, Näkymätön elämä, 2020
Taiteilijan omistuksessa
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Mattila on kertonut, että häntä kiehtoo kaikista kulttuureista
löytyvä perinne kertoa ihmisyydestä eläintarinoiden kautta.
Pohjoismaisessa kulttuurissa meillä on tarinamme karhuista,
jäniksistä ja viekkaista ketuista, ja jokaisesta kulttuurista löytyy
paikallisista eläimistä samanlaisia vertauskuvia, joilla puhutaan
oikeastaan ihmisyydestä ja ihmisen luonteesta.

Sekä Lotta Mattilan että Michael Schilkinin teosten hahmot ovat
persoonallisia ja herättelevät miettimään hahmojen tarinoita ja
luonnetta. Kuvan mäyrä kurkottaa lyhyillä jaloillaan kohti katsojaa
ja nuuhkii ilmaa.

• Minkälainen persoonallisuus tai mitä luonteenpiirteitä tällä
mäyrällä voisi olla?

• Minkälaisessa ympäristössä mäyrät normaalisti asuvat?
Millaista siellä on? Miltä siellä tuoksuu ja mitä ääniä siellä
kuuluu?

• Jos et olisi ihminen, mikä muu eläin voisit kuvitella olevasi
persoonallisuutesi perusteella, tai minkälainen eläin haluaisit
olla? Edustaako valitsemasi eläin mielestäsi jotain tiettyä
luonteenpiirrettä?

Lotta Mattila, Mäyrä, 2019
EMMA / Kuva: Ilona Mäki

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
M I C H A E L  S C H I L K I N  F E AT.  L O T TA  M AT T I L A
1 1 . 6 .  – 1 2 . 9 . 2 0 2 1



ELÄVÄ PINTA: LASITTEET

Ensimmäisen niin sanotun raakapolton jälkeen teokseen voi lisätä
erilaisia lasitteita. Lasite koostuu erilaisista metalleista tai jopa
suolasta ja väriaineista, jotka sulavat poltossa ja luovat teoksen
pinnalle kovan kerroksen. Rohkeiden lasitekokeilujen myötä voi
syntyä hienoja pintavaikutelmia ja kiinnostavia efektejä.

Tiikerinpentu on kokonaan kiiltävän ja monivärisen lasitteen
peitossa. Vaikka lasite on poltossa muuttunut kovaksi ja sileäksi,
näyttää se melkein valuvan teoksen päällä.
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NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
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Michael Schilkin, Tiikerinpentu
Ajoittamataton
Collection Kakkonen
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Schilkinin suosikkilasite oli poltossa
verenpunaiseksi muuntautuva kuparilasite,
jota kutsutaan myös häränverilasitteeksi.
Kirkkaanpunainen häränverilasite on
keraamikoille taidonnäyte jo itsessään,
sillä se vaatii paljon tietoa ja taitoa
polttoprosessista.

Häränveri -nimi liittyy legendaan
keraamiseen polttouuniin juosseesta
härästä, joka värjäsi uunissa olleet esineet
verellään.

Punainen lasite korostaa ketun turkin
tuuheutta ja luo vaikutelman pehmeästä
karvapeitteestä.

Teos vaikuttaa kuvaavan ohikiitävää
hetkeä metsän keskellä: kettu on
kääriytynyt pesäkolossaan kerälle. Korvat
sojottavat kuitenkin suoraan ylös, ihan
kuin kettu olisi yhtäkkiä kuullut jonkun
äänen pesän ulkopuolella – kenties
ohikulkevan ihmisen.

Kuva: Michael Schilkin, Kettu, 1938
Designmuseo



Turun taidemuseon kummiluokka, Martin koulun
kuvataideluokka 5 C on kirjoittanut Michael Schilkin feat.
Lotta Mattila –näyttelyn teoksista inspiroituneita tarinoita.
Tarinat ovat luettavissa näyttelyssä sekä museon
verkkosivuilla.

Mobiililaitteille (PDF)

Desktop-versio (Prezi)

Turun taidemuseon Vimeo-profiilista löytyy myös neljä
videoversiota eläintarinoista. Sen lisäksi tililtä löytyy
haastatteluita taiteilija Lotta Mattilan kanssa.

Seuraavilta sivuilta löytyy tarinankerrontatehtävä, jota voi
hyödyntää luokassa.
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NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
M I C H A E L  S C H I L K I N  F E AT.  L O T TA  M AT T I L A
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Michael Schilkin, Kirahvi
1940-luku
Collection Kakkonen
Kuva: EMMA / Ari Karttunen
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1. Mikä eläin tämä on? Selvittäkää neljä faktaa tästä
eläimestä! esim. mitä tämän tyyppinen eläin syö, minkälaisessa
elinympäristössä se asuu?

Fakta 1:

Fakta 2:

Fakta 3:

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
M I C H A E L  S C H I L K I N  F E AT.  L O T TA  M AT T I L A
1 1 . 6 .  – 1 2 . 9 . 2 0 2 1

TARINANKERRONTATEHTÄVÄ

2. Kuvaile, miltä eläin näyttää.
Esim. väritys, kuvittele miltä eläimen karva voisi tuntua, pehmeä vaiko
karkea? Kasvonpiirteet, esim. kuonon/nenän muoto…

Vastaus:

3. Eläimet liitetään joskus persoonallisuuspiirteisiin: ihminen voi olla
urhea kuin leijona tai ujo kuin hiiri.
Mitä luonteenpiirteitä teidän mielestä voisi liittää kuvan
eläimeen? Mainitse ainakin kolme!

Vastaus:

Jaa luokka 3-4 oppilaan ryhmiin, ja jaa tehtävän alla
löytyvät kuvat ryhmille, yksi eläin / ryhmä.

Kysymykset 1., 2.  ja 3. ovat lämmittelykysymyksiä.
Kolmannelta sivulta löytyy itse tarinankerrontatehtävä
ja sen säännöt.

Vastatkaa ryhmissä näihin kysymyksiin!
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1. Missä kuvan eläin on syntynyt?

2. Millainen lapsuus hänellä oli?

3. Missä hän asuu tällä hetkellä?

4. Miksi hän EI halua lähteä seikkailulle?

5. Miksi hän kuitenkin lähtee seikkailulle?

NÄKÖKULMIA NÄYTTELYYN
M I C H A E L  S C H I L K I N  F E AT.  L O T TA  M AT T I L A
1 1 . 6 .  – 1 2 . 9 . 2 0 2 1

TARINANKERRONAN SÄÄNNÖT

1. Saatte vastata kysymyksiin vuorotellen. Kun sinulla on vastausvuoro, lue kysymys ääneen, kerro
keksimäsi vastaus muille ja kirjaa se ylös! Muut ryhmässä voivat sitten ehdottaa omia ideoitaan
lisäyksenä vastaukselle.

2. Kun sinä saat vastausvuoron, yritä jatkaa tarinaa niin, että se sopii jo olemassa olevaan tarinaan.

3. Jos et keksi omalla vuorollasi mitään, voit pyytää ryhmältä ideoita!

4. Kaikkien ideat ovat arvokkaita, kannustakaa toisianne!

5. Lopuksi voitte lukea tarinanne ääneen! Kun luette tarinaa, älkää lukeko kysymyksiä ääneen, vaan
lukekaa tarina vastauksien pohjalta: ”Olipa kerran X joka syntyi…” Käyttäkää tarvittaessa
täytelauseita kuten ”Ja sitten…” / ”Seuraavaksi hän…” / ”Yhtäkkiä…”

6. Mitä hän söi tien päällä?

7. Miksi hän pelästyi matkan varrella?

8. Miten hän onnistui kukistamaan pelkonsa?

9. Miten hän löysi tiensä taas kotiin?
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Tarinankerrontatehtävän teostiedot

LOTTA MATTILA
Näkymätön elämä
2020
Taiteilijan omistuksessa

LOTTA MATTILA
Ei saa koskea lattiaan
2017
Taiteilijan omistuksessa

MICHAEL SCHILKIN
Leopardi
Ajoittamaton
Collection Kakkonen

LOTTA MATTILA
Turvaväli
2020
Taiteilijan omistuksessa

LOTTA MATTILA
Turvassa
2018
Taiteilijan omistuksessa

MICHAEL SCHILKIN
Kissa
1950-luku
Collection Kakkonen


