Pohjanman museo, Hedmanin kerros
Taiteesta tunteisiin
Taiteella voidaan välittää erilaisia tunnetiloja. Tunne, joka taiteesta välittyy katsojalle, ei kuitenkaan ole aina sama kuin mitä taiteilijalla on ollut teosta tehdessä. Taiteella saatetaan peilata lähinnä omia tunnetiloja. Kun teos alkaa ahdistamaan, tekee surulliseksi tai saa nauramaan, voidaan vain miettiä, mikä teoksessa vaikuttaa meihin tai millaisia muistoja teos herättää meissä. Taidetta voitaisiin pitää ikään kuin peilinä inhimillisyydelle.
Taide kertoo usein siitä aikakaudesta, jolloin teos on tehty. Jos teoksesta haluaa tehdä tulkintoja, täytyy tulkinnat heijastaa teoksen tekoaikakauteen ja sen aikaiseen vallitsevaan yhteiskuntarakenteeseen, sillä muutoin usein tulkitsemme vain omia kokemuksiamme taiteesta.
Hedmanin kerroksen taidehuoneisiin on rakennettu tunnereittejä – kaikki teokset eivät kosketa kaikkia, sillä jokaisella on oma, ainutlaatuinen kokemushistoria, joka heijastuu uusiin kokemuksiin. Näissä tehtävissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia! Tehtävissä on pieni tila muistiinpanoille, joita voi täydentää toiselle paperille. Näitä tehtäviä voi käydä läpi ennen museoon tuloa ja palata taas museokierroksen jälkeen. Voi pohtia, muuttuivatko ajatukset teoksista. Silmäile ensin tehtävät läpi ja sitten vasta lue tekstit, jos haluat lisätietoa.

Napoleon-huone
Tässä huoneessa on Napoleonin kuvia, kuka hän oli? Osaatko päätellä, mitkä kuvat esittävät häntä? Kerro
sanoin tai kuvin, mitä alla olevassa kuvassa tapahtuu ja mitä henkilöt mahtavat ajatella. Voit myös ajatella
kuvaa taidevandalismiksi (eli meemiksi) —mitä kirjoittaisit kuvan tekstiksi? Googlaa sana taidevanda-

lismi.

Taidesaleissa esitellään taidetta nk. Kultakaudesta 1870-luvulta aina 1900-luvun
alkuun, suomalaista modernismia 1960-luvulle saakka sekä joitain ulkomaisen taiteen helmiä.
Mitä teos tuo mieleesi? Naurattaako se? Teoksessa eläimet ovat saaneet ihmismäisiä piirteitä ja sitä kutsutaan
zooformiksi.

Isaac Wacklin, Riita ahvenesta, 1756.Wacklin oli suomalainen rokokoomaalari, joka asui myös Ruotsissa ja Tanskassa. Teoksessa on piirteitä Ruotsin yhteiskunnallisesta myssyjen ja hattujen poliittisesta kiistasta. Muistat-

ko tätä historiasta? Osaatko päätellä eläimistä, kumpi oli myssyjen puolella?

Millaisia tuntemuksia näistä lapsista herää?
Ovatko he surullisia, häpeissään, vakavia vai iloisia?

Hugo Simberg, Aamu, 1903 ja Ada Thilén, Aamu, 1899.
Helene Schjerfbeck, Helena Westermarck, Maria Wiik och Thilén muodostivat niin sanotut taiteilijasisarukset. Thilén ei juurikaan esitellyt
tai myynyt teoksiaan, vaan usein lahjoitti teoksensa pois, minkä vuoksi
Thilén on jäänyt hieman tuntemattomammaksi.
Simberg puolestaan käytti mallinaan Adrienne Gadd, lääkärintytärtä
Viipurista, jonka perhe vietti kesälomaa yhdessä Simbergien kanssa.
Onko kuvissa sama lapsi?

Millainen tunnelma teoksesta välittyy? Voitko nähdä
vuodenajan tai milloin maalaus on toteutettu?

Mitä kuvan ihminen voisi ajatella? Millaisen tunnelman koet?

Jalmari Ruokokoski, Vaimo sairaana, 1910

Pekka Halonen, Työstä
paluu, 1907. Työstä
paluu on yksi Pohjanmaan museon pidetyimmistä taideteok-

Miten kuvailisit teosta? Mitä elokuva tulee mieleesi?

Akseli Gallen-Kallela, Sonnimäen kiven tarina, 1906

Mitä ajatuksia tämä maalaus sinussa herättää ilman,
että luet teoksen nimeä?

Heléne Schjerfbeckin maalaus Hautajaiskulkue Pont-Avenissa (1884)
on maalattu Bretagnessa, johon
Schjerfbeck matkusti yhdessä Helena Westermarkin, Maria Wiikin ja
itävaltalaisen Marianne Preindelsbergin kanssa. Schjerfbeck asui
Bretagnen pienessä Pont-Avenin
kaupungissa 15 kilometrin päässä
merestä. Teoksessa on kuvattuna
lapsen hautajaissaattue kuoropoikien saattelemana. Etualalla on
polvistunut kulkijapuutarhuri, joka
tekee kunniaa hautajaissaattueelle. Miten teos kuvaa kuolemaa?

Pystytkö päättelemään, mitä henkilö
tuntee, vain katsomalla silmiä? Mitä
muuta katse voi kertoa? Onko kyseessä aikuinen vai lapsi? Voitko arvata, missä henkilö asuu ja elää?

Helena Westermarck, Bretagnelaistyttö, 1884.
Westermarck suuntasi opintomatkoille ulkomaille. Tiedätkö, missä on Bretagne? Voit googlata paikan ja verrata näkymiä maalausten kanssa.

Juho Mäkelä, Auringonlasku, 1910

Tyko Sallinen Rönnskärin majakka, 1922

Wäinö Aaltonen, Kauhu, 1916-1918; Emil Rautala, Wäinö Aaltonen, n. 1920

Mitä nämä teokset yhdessä tuovat mieleesi? Millaisen mielikuvan se luo?

Millainen tunnelma tässä teoksessa on?

Tanssivia lapsia (1894, öljy kankaalle) teos on maalattu Schjerfbeckin opintomatkalla Italiassa. Se kuvaa ringissä tanssivia lapsia. Maalaus muistuttaa liikkuvaa kuvaa, jossa lasten vaatteet hulmuavat ja värit sekoittuvat
pyörinnässä toisiinsa. Onko maalauksessa liikettä?

Ilmari Aalto, Yövieras (Väinö Kamppuri), 1920

Mistä ja missä kuvan henkilö uneksii? Millainen
tunnelma kuvassa on?

Tyko Sallinen, Mirri vihreässä puvussa, 1911. Mirri oli oikealta nimeltään Helmi Vartiainen ja oli naimissa Sallisen kanssa. Helmi oli myös
taiteilija, mutta lopetti taiteenteon omistautuakseen perheelleen. Todellisuudessa Helmin nenä ei näyttänyt tältä, mutta Sallisella oli tapana
liioitella maalauksissaan. Sallisen muotokuvat Mirristä tulivat tunnetuiksi, ja hän itse oli voimakastahtoinen taiteilija. Halutessaan voi pariskunnasta googlata lisätietoja.

Mitä Sallisen Pirun tans-

si II harjoitelma Ateunemissa olevaan teokseen (1919) tuo mieleen?

Palvelijatar (1911, öljyväri kankaalle) kertoo ras-

kasta työtä tekevästä palvelijasta, joka seisoo niska kumarassa odottaen käskyjä rouvaltaan.
Schjerfbeck on teoksessaan jo luopunut realistisesta kuvaustavasta. Schjerfbeckin maalaustyyli
pelkistyi, esimerkiksi tässä teoksessa palvelijatar
ja hänen vaatteensa koostuvat lähinnä litteistä väripinnoista, vaikka huone, jossa hän seisoo, on vielä
kolmiulotteinen. Teoksen tekoajankohtana Schjerfbeck asui äitinsä kanssa Hyvinkäällä. He eivät palkanneet palvelijaa hoitamaan arjen askareita, vaan
Helene hoiti niitä ja maalasi sen ajan, minkä ehti.
Minkä vaikutelman palvelijattaresta saa, vaikuttaako hän tyytymättömältä?

Mikä hahmo maalauksessa näkyy? Mitä maalauksessa
näyttää tapahtuvan?

Hugo Simberg, Maaliskuun hankia,1897

Aulis Louko, Pyöräilijä, 1973

Miltä pyöräilijän kasvot näyttävät, millainen ilme hänellä on? Näyttääkö päivä olevan sopiva pyöräilylle?

Keitä uskot näiden kahden
henkilön olevan?

Eero Järnefelt, Taiteilijan vaimo Saimi ja Sara-tytär puutarhassa (1911).
Järnefelt on maalannut näyttelijävaimonsa Saimi Järnefeltin (o.s.
Swan) ja tyttärensä Saran heidän
kotipuutarhassa Tuusulan järvenrannalla Suvirannassa. Lähellä asuivat monet muut taiteilijat perheineen.

Mitkä teokset koskettivat, miksi?

Saiko joku teos sinut ärsyyntymään?

Opitko jotain uutta? Saiko joku teos nauramaan tai surulliseksi? Oliko joku teos, joka ei herättänyt mitään tuntemuksia?

