
Kotona-näyttelyn teosrata 
Tikanojan taidekoti 

Talossa, jossa olemme asuivat  Frithjof ja Ruusa Tikanoja. He olivat kiinnostuneita taiteesta 
ja omistivat ison taidekokoelman, joista osia voi nähdä museon ensimmäisessä kerrokses-
sa. Perheeseen kuului myös monta lasta. Yksi lapsista oli Varpu. Niin kuin moni muu sisa-
ruksista, myös Varpusta tuli aikuisena taiteilija. Perheen teoksiin voi tutustua toisessa ker-
roksessa.    

Maalaus on nime-
tön. Varpu antoi harvoin 
teoksilleen nimiä. Mitä 
kuva sinun mielestäsi 
kertoo?  

Jos vertaat muihin teok-
siin huoneessa, pystytkö 
tunnistamaan Varpun te-
kemät? Miten?   

Varpu maalasi eniten. Tämä on yksi hänen maalauksistaan, löydätkö sen näyttelystä?   

Varpu Tikanoja, utan titel, ca 1982 



 

Arthur teki usein hevosia. Löy-
dätkö näyttelystä hevosia? 

Arthur kuvitti myös. Löydätkö 
näyttelystä Arthurin tekemiä 
kuvia?   

  

Varpun ja Arthurin ty-
tär Kore maalasi kuvia ihmisis-
tä. Löydätkö tämän kuvan?   

Näyttääkö kuva sinun mielestäsi lyi-
jykynällä tehdyltä? Se on maalattu 
akryylivärillä - Kore käytti ainoas-
taan harmaita sävyjä.    

Millä tuulella arvelet näiden maa-
lausten ihmisten olevan?    

Arthus Spronken, Eldslukare, 1965 

Kore Spronken, Frihet, odaterad. 

Varpun mies Arthur Spronken teki veistok-
sia. Jotkut veistoksista ovat niin isoja, että 
ne eivät edes mahtuisi näytte-
lyyn. Näyttelyssä on siksi vain pienempiä 
veistoksia esillä. Löydätkö kuvassa olevan 
veistoksen?  



Korenin kumppani Marjori on myös tai-
teilija.  

Marjori on maalannut tämän kuvan, 
löydätkö kuvan näyttelystä?  

Mitä kuva sinun mielestäsi esittää?  

Marjori on myös kiinnostunut musiikis-
ta ja on opiskellut musiikkiteoriaa. Hän 
kertoo, että hän maalaa musiikkia.  

Miltä siinä uskot, että musiikki näyt-
täisi, jos sitä voisi nähdä?   

Löydätkö tämän henkilön? Hän 
on Cajus Spronken, Korenin veli. 
Pystytkö arvaamaan, ku-
ka muotokuvan on maalan-
nut? Cajus on myös taiteilija. Saat 
kohta nähdä mitä Cajus on luonut.    

Varpu Tikanoja, Caius, ca 1980 

Marjori Overdeijk, Utställning, odaterad 



 

Oletko nähnyt tämän maalauksen 
näyttelyssä? Maalaus löytyy  
kolmannesta kerroksesta.  
Maalauksen on maalan-
nut Ree Meertens, hän on  
naimisissa Cajuksen kanssa.   

Näetkö maalauksissa kultaa ja 
hopeaa? Valokuvasta sitä ei näe 
hyvin, mutta katso maalauk-
sia. Kuvassa näkyvää kulta ja 
hopea on aitoa lehtikultaa ja –
hopeaa. Lehtikulta ja –hopea, 
koostuvat ohuista kulta ja ho-
pea paloista, jotka kiinnite-
tään siveltimellä.   

 

Tässä on veistos jonka Cajus on tehnyt. 
Veistos on tehty pronssista, samoin kun 
Arthurin veistos.  
 
Näetkö veistoksessa jotain erilaista?  
 
Veistoksessa on käytetty väriä. Cajus on 
maalannut pronssin päälle.  
 
Jos katsot tarkkaan, huomaat, että jotkut 
hahmoista ovat useis-
sa Caiuksen veistoksissa. Näetkö mitkä?  

Ree Meertens, Livskraft: Taggar på våren, 2018 

Caius Spronken, Flicka med fåglar, 2017 


