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13 LYHYTELOKUVAA ATENEUMIN KOKOELMATEOKSISTA & KOULUJEN AINEISTO

Ateneum on tuottanut kokoelmien klassikkoteoksista 13 lyhytelokuvaa. Kukin elokuva esittelee yhden taideteoksen. Elokuvat
näyttävät klassikot uudessa valossa: kamera poimii teoksen pinnasta yksityiskohtia, joita silmä ei muuten näkisi. Tutustakin
teoksesta paljastuu näin paljon uutta. Suurin osa teoksista on Suomen taiteen tarina –näyttelyssä nähtävänä.

Elokuvien ohjaaja on Terhi Amberla, kuvaaja Kansallisgallerian kuvaaja Hannu Pakarinen, käsikirjoittaja Ateneumin
erikoistutkija Anja Olavinen ja tuottaja museonjohtaja Susanna Pettersson.
Elokuvat ovat katsottavissa vapaasti museon nettisivujen kautta! Elokuviin liittyy kouluaineisto.

UUSI NÄYTTELY: ADEL ABIDIN 14.3.–22.4.2018

History Wipes haastaa meidät katsomaan, mitä ympärillämme tapahtuu juuri nyt – ja mitä on tapahtunut viime vuosikymmenten ja
-satojen aikana. Näyttelyn videoinstallaatioiden ja veistosten aiheina ovat muun muassa etninen puhdistus, sota, historia ja muisti
sekä valtakoneistojen harjoittama manipulointi. Taiteilija Adel Abidinia kiinnostaa, mikä pyyhitään pois näkyvistä ja mistä vaietaan.
Kansainvälisesti tunnustettu Adel Abidin (s. 1973, Bagdad, Irak) asuu ja työskentelee sekä Helsingissä että Ammanissa, Jordaniassa.
Hänen työskentelyään leimaa voimakas yhteiskunnallinen kantaaottavuus.
Kouluaineisto suunnattu erityisesti 8-9-luokkalaisille ja 2. asteen opiskelijoille.

SUOMEN TAITEEN TARINA -NÄYTTELY JATKUU

Suomen taiteen tarina –kokoelmanäyttely avattiin 2016 ja se on avoinna ainakin vuoden 2020 loppuun saakka. Koulujen varattavissa
ovat näyttelyn teemaopastukset, jotka on räätälöity vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita. Tarjoamme koulujen
käyttöön myös verkkoaineistojamme, joista löytyy vinkkejä ja tehtäviä ennen ja jälkeen museokäynnin ja sen ajalle. Suosittelemme
asiantuntijaoppaidemme vetämiä opaskierroksia!

TAIDETEOSTEN KUVIA VAPAASEEN KÄYTÖÖN!

Kansallisgalleria avasi yli 12 000 taideteoskuvaa vapaaseen käyttöön. Kokoelmateosten kuvien jakaminen CC0-lisenssillä tarkoittaa,
että teoskuvia voi ladata ja käyttää laajasti ilman lupamenettelyä. Kuvatiedostot toimivat hyvin mm. opetus- ja tutkimustarkoituksissa. Vapaaseen käyttöön tarkoitetut kuvat ovat tästä eteenpäin ladattavissa Kansallisgallerian ylläpitämältä Taidekokoelmat verkossa
-sivustolta. CC0-logolla merkityt kuvat ovat rajoituksetta edelleen jaettavissa, muokattavissa ja hyödynnettävissä. Teoskuvien vapaa
käyttö koskee nyt 1144 taiteilijan teoksia Kansallisgallerian kokoelmassa. Kuvataiteen teosten tekijänoikeuden suoja-aika on 70 vuotta
taiteilijan kuolemasta.

TULEVA NÄYTTELY: FANTASTICO! – ITALIALAISTA TAIDETTA
1920- JA 1930-LUVUILTA 10.5.–19.8.2018

Italiassa syntyi ensimmäisen maailmansodan päättyessä maagisena realismina tunnettu suuntaus, jolle oli ominaista salaperäinen
tunnelma sekä analyyttisen objektiivisuuden ja hienosäikeisen kerronnallisen kaksimielisyyden välinen ristiriita. Näyttely tuo
yleisön nähtäville runsaat 80 mestariteosta suuntauksen syntyyn vaikuttaneilta ja sen piirissä työskennelleiltä taiteilijoilta kuten
Giorgio de Chirico ja Carlo Carrà sekä Felice Casorati, Antonio Donghi ja Cagnaccio di San Pietro.
Näyttelyyn ei tuoteta erillistä koulujen aineistoja (ks. avoinnaolopäivämäärät).

TAIDEPAJAT

Opettajat ja päivähoidon henkilöstö voivat ilmoittaa ryhmänsä Ateneumin maksuttomiin taidepajoihin kahdesti vuodessa; syksyn
pajoihin 16.–31.8.2018. Valinnat tehdään arpomalla. Aikuisten lyhytkurssit (2,5 tuntia) pidetään ke- ja to-iltaisin. Tule saamaan uusia ideoita työskentelyyn tai ihan muuten vaan. Ilmoittautuminen http://www.ateneum.fi/paja/tyopajat-aikuisille/. Voit myös kokeilla
lauantaisin klo 11–14 nonstop-työpajojamme tai tilata kokonaisen työpajan omalle porukalle: www.atenem.fi/porukalla-ateneumiin/

TAIDETESTAAJAT-HANKE JATKUU: 8-LUOKKALAISET ATENEUMIIN

Suomen Kulttuurirahaston rahoittama valtakunnallinen Taidetestaajat-hanke jatkuu helmi-huhtikuussa 2018 ja lukuvuonna
2018-2019 myös Ateneumissa. Hanke tuo Ateneumiin vuodessa noin 200 perusopetuksen 8-luokkalaisten ryhmää eri puolilta
Suomea torstai- ja perjantai-iltapäivisin Taidebattle-opastuksille. Ilmoittautuminen kevään ryhmiin on jo päättynyt.

LUOKKARETKIAJAN LISÄTUNNIT

Jos tulet ryhmän kanssa Ateneumiin toukokuun kahdella viimeisellä viikolla, kannattaa museoon tulla klo 9-10, jolloin museo on
ylimääräisen tunnin avoinna etukäteen ilmoittautuneille koulu- ja päiväkotiryhmille. Muille kävijöille museo avautuu vasta klo 10.

OPASTUKSISTA JA JOHDANNOISTA

Opasvaraukset: varaukset@kansallisgalleria.fi tai ma–pe 9–15 puhelin 0294 500 500. Vaikkette tilaisi opastusta,
pyydämme silti teitä ilmoittamaan tulostanne.
Ateneum on ollut ilahduttavan suosittu käyntipaikka kouluryhmille. Jotta kaikkien ryhmien ja muiden kävijöiden
käyntikokemus olisi mahdollisimman mukava ja antoisa, pyydämme huomioimaan seuraavat ohjeemme:
• Opettaja ilmoittaa ryhmänsä etukäteen Opasvarauksiin ja ilmoittautuu museoon tullessa neuvontaan,
josta saa lainaan ryhmänvetäjän kyltin ja ryhmälleen pääsytarrat.
• Reput ja takit jätetään naulakkoon.
• Opettaja liikkuu koko käynnin ajan ryhmänsä mukana.
• Teoksiin tai seiniin ei saa koskea.
• Kirjoitusalustoja voi lainata naulakosta (omat lyijykynät ja paperit mukaan; piirtäminen tai kirjoittaminen vain lyijykynällä);
seinää vasten ei saa kirjoittaa.
• Museossa liikutaan kävellen ja kiinnitetään huomiota myös puheen volyymiin.
• Opettaja voi opastaa ryhmäänsä, mutta pyydetään huomioimaan museon omien oppaiden vetämät, etukäteen tilatut ryhmät.
• Koko henkilökuntamme auttaa teitä mielellään!

TERVETULOA ATENEUMIIN!
ALLE 18-VUOTIAAT PÄÄSEVÄT MUSEOON AINA ILMAISEKSI!

Ateneumin yleisötyötiimi (etunimi.sukunimi@ateneum.fi)
Yleisötyöpäällikkö Satu Itkonen, erikoistutkija Anja Olavinen, museolehtori Erica Othman, tuottaja Mika Väyrynen sekä
ammattitaitoinen opaskaartimme näyttelysaleissa ja työpajoissa
Ateneumin taidemuseo / Kansallisgalleria, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki www.ateneum.fi

