Hedmanin kerroksen eläinkierros

Taidekuvaa omaa aikakauttaan taiteilijan näkökulmasta. Ihminen heijastaa kaikkea näkemänsä
omaan kokemusmaailmaansa. Eläimet ovat eläneet ihmisen rinnalla aina. Eläimiä kuvataan
usein taiteessa. Ihminen ja muut eläimet eroavat sillä, että vain ihminen osaa havainnoida maailmaa kuvallisesti. Eläimet, jotka oppivat piirtämään, perustavat oppinsa liikeratoihin, eivät näkemäänsä.
Ihmisen pitäisi kokoajan muistaa, ettei ole ainoa asukas maapallolla, vaan jakaa maapallon muiden eliölajien kanssa ja siksi meidän tulisi kohdella ympäristöä kunnioittavasti. Me emme saisi
roskata ja saastuttaa yhteistä, ainoaa kotiamme maapalloa.
Näitä tehtäviä voi käydä läpi enne museoon tuloa ja palata taas museokierroksen jälkeen. Ja
pohtia sitä, muuttuivatko ajatukset teoksista. Tehtävällä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Tähän paperiin voi luonnostella ja piirtää oikeat teokset toiselle paperille.
Löydätkö eläimiä?

Isaac Wacklin, Riita ahvenesta, 1756

Millä kissa leikkii? Onko kyseessä pentu vai
aikuinen?

Mitä ihmispiirteitä löydät eläimistä? Leikkivätkö
he vai kiistelevätkö? Mitä muita eläimiä löydät tästä huoneesta?

Georg Christian Freun, Värttinällä kehräävä tyttö,1859

Jan Fijt Riista-asetelma, 1650

Millaiseksi luulet kissan ja koiran suhteen? Piirrä tai kirjoita.

Andrea Scacciati, Aasetelma, 1703

Millaiset ötökät viihtyisivät tässä kukkapuskassa? Voit
piirtää koko sivulle ötököitä sinne tänne.

Seuraava huone

Löydätkö lampaita? Ne on maalannut taiteilija

Ferdinand von Wright vuonna 1857 ja sen nimi on
Rajuilma Haminalahdella.

Näkeekö kuvasta rajuilman? Ovatko lampaat
turvassa?

Maisema aamu-usvassa (1879) on Hjalmar
Munsterhjelmin maalaus.

Löydätkö ankkoja? Millainen koti
niillä on?

Oletko koskaan ratsastanut hevosella? Hevonen toimi
entisajan autona ja kuljetti paikkoihin. Tämän teoksen nimi
on Kasakoita pustalla (1800-luvun jälkipuolella tehty) ja se
on Ludvig Gedlekin teos. Mitä muita eläimiä löydät

teoksista? Löydätkö lisää hevosia?

Fanny Churbergin maalauksen Kuollut kuusi (1879) tarjoaa kodin
monelle eläimelle. Lahopuu on tärkeää metsän elämän kirjolle,
sillä metsälajeistamme neljännes, yhteensä noin 5 000 lajia, on riippuvaisia lahopuista. Lahopuusta riippuvaisia lajeja on lähes kaikissa eliöryhmissä. Lahopuulajeihin kuuluu paljon sieniä, etenkin
kääpiä ja orvakkaita sekä jäkäliä, sammalia ja hyönteisiä, erityisesti kovakuoriaisia. Linnuista tikat ja tiaiset kovertavat pesäkolonsa yleensä pystyyn kuolleisiin pökkelöihin. Tikkojen hakkaamia koloja käyttävät myöhemmin pesäpaikkoina muun muassa
helmipöllö, telkkä ja liito-orava, sekä leppälintu ja kirjosieppo.

Tiedätkö sinä niitä lajeja? Piirrä sivulle oma puusi ja

sinne sopivia lahopuusta eläviä lajeja.

Juho Mäkelä, Auringonlasku, 1910

Seuraava huone. Minkä näköinen

satueläin voisi viihtyä tässä
maisemassa?

Seuraava huone. Antti Favén,
Maisema Kylmäkoskelta, 1933
esittää aika tyypillistä maisemaa.

Millaisia eläimiä voisi olla
teoksessa? Piirrä maisemaan
sopiva eläin.

Mikä oli suosikki teoksesi? Miksi pidät juuri siitä? Esittele teos muulle ryhmälle.

