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Suosittelemme aineiston käyttöä Ateneumin 
asiantuntijaoppaan pitämän opastuksen 
lisänä. Opettaja voi soveltaa tehtävät ja vinkit 
eri-ikäisten ryhmille. Opettajan kannattaa ot-
taa museosta käyttöönsä kummankin näyttelyn 
pieni opaskirjanen, joissa on mm. näyttelyiden 
seinätekstit ja muutamia teoskuvia. 
  Huom! Museon uusittu kokoelmanäytte-
ly avautuu 18.3.2016, jolloin siihen laadittu, 
opastuksiin liittyvä koululaismateriaali löytyy 
sivuiltamme. Sen museokäyntiä valmistavia 
vinkkejä kannattaa käyttää. Löydät paljon 
käyttökelpoisia kysymyksiä ja vinkkejä myös 
sivuiltamme löytyvästä Ateneumin Taidepajan 
ideavihkosesta.
  Tekijänoikeussyistä tässä aineistossa on vain 
vähän teoskuvia.  
  Suosittelemme kouluryhmiä varaamaan 
Ateneumin oppaan kierrokselleen. Opastus 
kouluille maksaa 70 €, ryhmäkoko max 20 
oppilasta, museoon vapaa sisäänpääsy. Tu-
tustukaa ystävällisesti museon kouluryhmien 
ohjeisiin sivuiltamme. 

Tervetuloa museoon!

Ateneumin yleisötyötiimi

ATENEUMIN TAIDEMUSEO, KEVÄT 2016
NÄYTTELYINFOA KOULUILLE

Tässä aineistossa on kouluille taustatietoa, 
vinkkejä ja tehtäviä, jotka liittyvät Ateneumin 
kevään 2016 kahteen erikoisnäyttelyyn: 
 
•    AUGUSTE RODIN 5.2.–8.5.2016  
•   JAPANOMANIA POHJOISMAISESSA
     TAITEESSA 1875–1918  18.2.–15.5.2016

TERVETULOA ATENEUMIIN! 



3

AUGUSTE 
RODIN
Voimaa, kauneutta, siroutta, erotiikkaakin 
tarjoaa pitkästä aikaa kuvanveistoon keskittyvä 
ranskalaisen Auguste Rodinin näyttely. Rodin 
(1840–1917) mullisti kuvanveistotaiteen lopulli-
sesti. Monista hänen teoksistaan on ajan myötä 
tullut kuuluisia ja rakastettuja. Kun Rodinin 
veistoksia oli näytteillä 1800-luvun lopulla, 
niitä pidettiin kuitenkin usein liian uskaliaina 
ja realistisina. Toisinaan ne tuomittiin viimeis-
telemättöminä ja katsottiin, että niiltä puuttuu 
kertova sisältö. 
  Rodinin eloisa, spontaani kuvakieli oli siihen 
aikaan jotakin täysin uutta. Hän keskittyi ihmis-
ruumiin kuvaukseen, ja häntä voidaankin pitää 
klassisen kuvanveiston viimeisenä edustajana. 
Rodinin naturalistisesta tavasta kuvata lihaksis-
toa ja liikkeitä välittyy voimakkaita tunteita, ja 
savea tai karkeaa kiveä muovanneiden käsien 
jälki ovat osa hänen taiteellista ilmaisuaan. 
  Mikä näyttäytyi muille ehkä viimeistelemät-
tömyytenä, oli Rodinille täydellisyyttä. ”Jokai-
sessa teoksessaan taiteilija paljastaa ulkokuoren 
alla piilevät sisäiset totuudet”, hän on sanonut.
  Näyttelyssä esitellään myös Rodinin suoma-
laisten oppilaiden Sigrid af Forsellesin (1860–
1935) ja Hilda Flodinin (1877–1958) tuotantoa. 
  Auguste Rodinin näyttely on tuotettu Tuk-
holman Nationalmuseumin, Ateneumin 
taidemuseon, Pariisin Musée Rodinin sekä sen 
entisen pääkuraattorin Antoinette Le Nor-
mand-Romainin välisenä yhteistyönä. Useat 
museot ja yksityiset taiteen keräilijät ovat 
lainanneet teoksiaan näyttelyyn.
  Näyttely on museon pohjakerroksessa 
saleissa 3–5 sekä myös museon 3. kerroksen 
tasanteen näyttelysalissa. Näyttely jakautuu 
teemoihin saleittain:

Sali 3 (1. kerros), Helvetin portti
Sali 4 (1. kerros), Rodinin myöhäisempää  
tuotantoa ja kokeiluja
Sali 5 (1. kerros), Rodinin suomalaiset oppi-
laat Hilda Flodin ja Sigrid af Forselles
Sali 33 (3. kerros), Rodin ateljeessaan

Huomioittehan ystävällisesti, että näyttelyn 
veistoksissa on paljon alastomuutta. 

AVAINSANOJA:
kuvanveistotaide, kuvanveiston materiaalit, 
alastonmalli, myytit, tarinat, symbolistinen 
kirjallisuus ja filosofia, erotiikka, liikkeen ku-
vaaminen, tunteet, Pariisin 1800- ja 1900-lu-
kujen vaihteen taide- ja kulttuurielämä

KUVA 1: AUGUSTE RODIN: AJATTELIJA, 1880, 
TÄMÄ JÄLKIVALOS 1964, KORKEUS 72 CM, ATENEUM
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TEHTÄVÄ 1, ENNEN MUSEOON TULOA:
AJATTELIJA
Auguste Rodinin kuuluisin veistos on Ajatteli-
ja. Yksi sen versio on Ateneumin omistuksessa. 
Katsokaa netin kuvahaulla, miten monta eri-
laista versiota jo Rodinin itse tekemistä veis-
toksista saatte (esim. haku: Rodin Thinker). 
Kuunnelkaa sitten Ateneumin ääniopassivuil-
ta, kokoelmien ääniopasteista Ajattelijan ääni-
opasteksti ja keskustelkaa siitä, mitä ajatuksia 
veistos teissä herättää. 

TEHTÄVÄ 2, MUSEOSSA: 
ANNA SILMÄN VAELTAA
Työskentely pareittain tai pienryhmissä siten, 
että pari (tai muu ryhmä) pitää silmät kiinni 
tai seisoo selin veistokseen. Valitse veistos ja 
siitä yksityiskohta (jalkaterä tms.) Anna kat-
seesi lipua veistoksen pintaa pitkin ja selosta 
ääneen, mitä näet. 

TEHTÄVÄ 3, MUSEOSSA:  
SAMA AIHE ERI VERSIOINA
Etsi näyttelystä sama veistosaihe eri materiaa-
leihin toteutettuina / eri kokoisina. Mitä eroja 
havaitset (yksityiskohdat, tunnelma, kokonais-
vaikutelma)?

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ JA VINKKEJÄ VEISTOSTEN ÄÄRELLÄ: 

•  Älä katso vielä veistoksen nimilappua. Jos nyt antaisit sille nimen, mikä se olisi? 
•   Mitä voit päätellä veistoksen hahmosta ja tarinasta vain sitä tarkkaan katsomalla? 
•  Mitä veistoksen ihminen voisi ajatella juuri nyt? 
•  Mitä on poseeraaminen? 
•  Voitko ottaa saman asennon kuin veistoksen hahmolla on? Miltä tuntuu  
  olla tuossa asennossa? 
•  Mihin liikkeeseen olisi luontevaa mennä seuraavaksi? 

Tarkastele yhtä valitsemaasi veistosta, jossa on voimakas liikkeen tuntu. Mikä on kaunista  
(ja vastakohtana: mikä on rumaa)? Perustele.  
 
Kuvakulma: Mieti, miten (ja miksi) veistoksen hahmo on esitetty, kuten se on. 
Miten veistoksen koko vaikuttaa sen tunnelmaan ja sisältöön?
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TAUSTAA TEHTÄVÄLLE: 
Rodinin kerrotaan selostaneen hänen piirtämistään seuraavalle kriitikolle: 

”Ymmärrättekö, kun muovaan veistosta, minulla täytyy toki olla syvällinen tieto ih-
misvartalon muodoista, mutta myös tuntemus, tunne sen joka osasta. Minun tulee 
yhdistää vartalonlinjat vaistonvaraisesti ja niin, että niistä tulee osa itseäni. Minun 
pitää tuntea muodot sormenpäitäni myöten. Kaiken täytyy virrata luontevasti silmis-
täni käsiini. Vain silloin olen varma siitä, että ymmärrän. Nyt katso! Mikä tämä piirros 
on? Kertaakaan muodoista puhuessani en nostanut katsettani mallista. Miksi? Koska 
halusin varmistua siitä, että mitään ei jäänyt minulta huomaamatta. Mikään ajatus 
tai epäröinti teknisestä toteutuksesta paperille ei saa estää sitä tunteiden virtaa, joka 
kulkee silmien kautta käsiini. Katsokaas, sillä hetkellä, kun irrotan katseeni, tuo yhteys 
ja flow katkeaa.” – Auguste Rodin

TEHTÄVÄ 4, MUSEOSSA: 
ÄÄRIVIIVAPIIRROS
Tarvitaan: Piirustusalusta, paperia ja lyijyky-
nät. Valitse tarkasteltavaksi yksi veistos. Piirrä 
sen ääriviivat paperille ilman, että nostat kynää 
kertaakaan paperista. Voit koettaa myös Augus-
te Rodinin tavoin olla katsomatta paperiin, kun 
piirrät. Voit toistaa tehtävän pari kertaa. Purku 
keskustellen toisten kanssa: Mitä havaitsit 
veistoksen muodosta? Mikä oli haastavaa tai 
vaikeaa, mikä helppoa? Tämän voi tehdä myös 
koulussa niin, että mallina on joku oppilaista 
tai opettaja. 

TEHTÄVÄ 5, KOULUSSA: 
ELEPIIRROS
Elepiirroksen tekemisen tavoitteena on auttaa 
oppilasta havainnoimaan ihmisvartaloa liik-
keessä, ei niinkään tuottaa yksityiskohtaista 
valmista piirrosta. Yksi oppilas (tai opettaja) 
ottaa ensin yhden, sitten muita asentoja, joita 
muu luokka ikuistaa. Voitte aloittaa 5 sekunnin 
poseerauksella ja sitten pidentää aikaa 15, 30, 
45 ja jopa 60 sekunnin poseeraukseen. Käytä 
kynää, äläkä nosta kynää paperista lainkaan. 
Liikkeen tulisi olla rento, liukuva, nopea ja 
keskittyä muodon vangitsemiseen. 

TEHTÄVÄ 6, KOULUSSA: 
JULKISET VEISTOKSET
Vertaa Rodinin kuuluisimpia julkisia veistoksia (netin kuvahaulla Rodin: Balzac monument tai Ro-
din: Burghers of Calais) tuntemiisi tutumpiin veistoksiin (esimerkiksi Wäinö Aaltosen Aleksis Kiven  
patsas tai Walter Runebergin J. L. Runebergin muistomerkki). Tehtävä: Suunnittele omalle yhteisöl-
lesi julkinen veistos. Mitä se juhlistaisi ja kunnioittaisi? Miltä se näyttäisi? Mihin sen sijoittaisit?
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Japani avautui ja alkoi solmia kauppasuhteita 
länsimaihin noin 150 vuotta sitten. Maa oli 
ollut vuosisatojen ajan suljettu ulkomaalaisil-
ta, ja avautumisen myötä Euroopassa heräsi 
1800-luvun lopulla suuri kiinnostus Itä-Aasian 
kulttuuria kohtaan. Japanilaisen taiteen ja 
esineistön keräilystä tuli suoranainen muo-
ti-ilmiö. Tällä oli vahva vaikutus kuvataiteisiin, 
muotoiluun, sisustukseen ja muotiin. Itämai-
nen taidekäsitys rantautui myös Pohjoismaihin 
ja teki lähtemättömän vaikutuksen eri alojen 
taiteilijoihin.
  Ateneumin näyttely tarkastelee ja esittelee 
japanilaisen taiteen vaikutusta pohjoismaiseen 
taiteeseen. Näyttely on museon ylimmässä, 
3. kerroksessa.  Näyttelyn pääteemoja ovat:

1. ELEGANTTIA EKSOTISMIA 
2. LUONTOA LÄHELTÄ JA KAUKAA 
3. HILLITTYÄ HARMONIAA 

Näitä teemoja kuvastavia teoksia voit löytää 
useista eri näyttelysaleista.
  Tutustukaa teemoihin ja teoksiin ja tehkää 
myös niihin liittyviä tehtäviä. Piirustus- ja 
kirjoitustehtäviä varten tarvitaan koulusta 
mukaan lyijykyniä ja paperia. Ateneumin nau-
lakosta saa lainata A4-kokoisia kirjoitusalus-
toja; museon seiniä vasten ei saa kirjoittaa tai 
piirtää. Värikyniä tai tusseja ei myöskään voi 
käyttää näyttelysaleissa. 

JAPANOMANIA 
POHJOISMAISESSA TAITEESSA 
1875–1918

KUVA 2: HELENE SCHJERFBECK: PUKUKUVA I, 1908/1909. 
ÖLJY KANKAALLE, 46 X 56,5 CM, ATENEUM

KUVA 3: KITAGAWA UTAMARO: UYO-TEEHUONEEN GEISHAN 
MUOTOKUVA, AJOITTAMATON. 
JAPANILAINEN PUUPIIRROS, 36,5 X 24 CM, ATENEUM
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1. ELEGANTTIA EKSOTISMIA

AVAINSANOJA: tyyli, kauneus, muoti, eksotiikka, koriste-ja käyttöesineet 

Kun Japani avautui, länteen alkoi virrata japanilaista esineistöä ja taidetta. 
Taiteilijat hankkivat kotiensa ja työhuoneidensa somistukseksi japanilaisia 
tuotteita – kankaita, viuhkoja ja sermejä ja joivat teensä kauniista japanilaisis-
ta posliinikupeista. Seinälle kiinnitettiin japanilaisia puupiirroksia. Taiteilijat 
kuvasivat näitä asioita myös teoksissaan. Japanilaisuus oli muotia!

 

TEHTÄVÄ 7, MUSEOSSA: 
SISUSTUSMANIAA
Etsi näyttelykierron Eleganttia eksotismia -nimisestä salista (sali 20) teoksia, 
joissa huonetilassa ja sen sisustuksessa on käytetty japanilaisia esineitä, vaate-
tusta tai kankaita. Mitä japanilaista löydät? 

TEHTÄVÄ 8, MUSEOSSA:  
JAPANILAINEN SELFIE
Etsi näyttelystä sali Japanomaniaa (sali 27). Salissa on pieni näyttämö. Pukeu-
du sermin takana naulakossa olevaan japanilaiseen asuun ja ota näyttämöllä 
selfie japanilaista taustaa vasten. Voitte myös ottaa yhteiskuvia luokkatoverei-
den kanssa. Niin tehtiin 1800-luvullakin.

TEHTÄVÄ 9, KOULUSSA:  
JAPANILAINEN KANGAS 
SABLUUNATYÖ
Tarvitset kynän ja paperin lisäksi tilkun kangasta, kangasväriä sekä sienen 
tai vaahtomuovin palasen. Suunnittele japanilaistyylinen, yksinkertainen 
koristeaihe ja piirrä sen ääriviivat tukevalle paperille tai piirtoheitinkalvolle. 
Leikkaa kuvio irti. Ota valkoinen tai yksivärinen kangastilkku, aseta sabluu-
na tilkun päälle ja töpöttele väriä kankaalle. Käytä väriä säästeliäästi, jottei 
sabluuna kastu liikaa. Anna kankaan kuivua ja kiinnitä väri ohjeiden mukaan 
ennen käyttöä.

TEHTÄVÄ 10, KOULUSSA:  
MANGAA, SARJAKUVAA!
Manga on yksinkertaisesti sarjakuvaa tarkoittava japaninkielinen sana. Var-
haisin ja tunnetuin mangan tekijä oli 1760–1849 elänyt Hokusai (sali 25). 
Japanin ulkopuolella manga-sanalla tarkoitetaan nykyisin japanilaista sarja-
kuvaa. Japanissa hyvin suosittu manga on saanut suuren lukijakunnan myös 
länsimaissa, missä monet ovat alkaneet itsekin piirtää mangan tyyliin. Etsi 
netistä tietoa mangasta ja mangan piirtämisestä esimerkiksi osoitteesta 
http://www.sangatsumanga.fi/ Piirrä hahmo mangatyyliin tai vaihtoehtoisesti 
piirrä muutaman ruudun sarjakuva asioista, jotka jäivät mieleen Ateneu-
min-vierailustasi.
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2. LUONTOA LÄHELTÄ 
    JA KAUKAA

AVAINSANOJA:  kukat, puut, linnut, hyön-
teiset, sammakot, kalat, vuoret, meri, vuoden-
ajat – kevät, kesä, syksy, talvi

Japanilaisessa esineistössä ja puupiirrostaitees-
sa esiintyvät luontoaiheet herättivät ihastusta. 
Uusi tapa katsoa ja kuvata luontoa, syventyen 
yksityiskohtiin, löysi tiensä taiteilijoiden 
teoksiin myös Pohjoismaissa. Eivät ainoastaan 
laajat maisemat, vaan myös ennen vaatimatto-
mina pidetyt kohteet, kuten pieni lintu oksalla 
tai kukat puron varressa, kelpasivat nyt hie-
noimpienkin taideteosten aiheiksi. 

TEHTÄVÄ 11, MUSEOSSA: 
KAISLIKOSSA SUHISEE
PIIRUSTUSTEHTÄVÄ
Etsi näyttelyn teoksista tai esineistä pieniä 
otuksia: löytyykö hyönteisiä, kilpikonnia tai 
sammakoita? Niitä voi löytää vaikkapa salin 
Luontoa läheltä ja kaukaa (sali 28) teoksista. 
Valitse yksi tai useampia malliksi, ja piirrä ne 
suuressa koossa paperille. Muistathan pitää 
riittävän etäisyyden, noin puoli metriä, tut-
kiessasi seinällä olevia teoksia. Teoksiin ei saa 
koskaan koskea.

TEHTÄVÄ 12, KOULUSSA:  
MINUN VUODENAIKANI
Mikä on suosikkivuodenaikasi? Piirrä tai maa-
laa vesivärein joko lähikuva, yksityiskohta, tai 
kokonainen maisema, joka kuvaa suosikkivuo-
denaikaasi.

HUOM. Salin 28 ikkunanurkkauksessa voitte 
tutkia luontoa läheltä myös yleisön käyttöön 
tarkoitettujen välineiden, mikroskoopin ja suu-
rennuslasien, avulla. Löydätte tilasta tätä varten 
muun muassa sudenkorentoja!

3. HILLITTYÄ HARMONIAA

AVAINSANOJA: yksinkertaistaminen, 
tyylittely, tyhjä tila, hiljaisuus

Japanilainen taide johdatti länsimaiset taiteili-
jat pois tiukasta luonnon jäljittelystä. Taitees-
sa ei ollut tarpeen matkia luontoa ja kuvata 
nähtyä sellaisenaan, vaan tärkeintä oli tehdä 
valintoja – keskittyä mielestään olennaiseen 
ja kuvata sitä. Tasaiset väripinnat korvasi-
vat varjostuksien avulla luodun vaikutelman 
kolmiulotteisuudesta, johon länsimaisessa 
maalaustaiteessa oli pyritty vuosisatojen ajan. 
Uusi näkökulma heijastui myös uudenlaisessa 
sommittelussa, jossa kuva-alaan uskallettiin 
nyt jättää reilusti tyhjää tilaa.

TEHTÄVÄ 13, KOULUSSA:
TYHJÄN TILAN YLISTYS
Valitse kiinnostava aihe, mikä tahansa vaikka 
lähiympäristöstäsi luokassa. Sommittele aihe 
paperille luonnostelemalla kevyesti lyijykynäl-
lä. Tee muodoista yksinkertaisempia jättämällä 
pois liikoja yksityiskohtia. Piirrä ääriviivat 
vahaliidulla ja maalaa teos valmiiksi vesi- tai 
peiteväreillä. Tee tasaisia väripintoja ja käytä 
vain muutamia värejä niin, että lopputulos on 
harmoninen ja rauhallinen.  

TEHTÄVÄ 14, MUSEOSSA: 
MIELENRAUHAA
Tutki saleissa Hillittyä harmoniaa, Metsän 
temppelissä ja Lumimaisema (salit 29, 30 ja 
31) olevia teoksia. Valitse yksi teos, joka pu-
huttelee sinua. Asetu teoksen eteen ja hiljenny 
katselemaan sitä kaikessa rauhassa. Hengähdä 
syvään ja rentoudu, anna teoksen tunnelman 
vaikuttaa. Älä puhu kenellekään.



TEOKSEN MUOTO
Japanilaiset vaikutteet näkyivät myös poh-
joismaisten taiteilijoiden teosten muodossa: 
korkea ja kapea niin kutsuttu kakemono-muo-
to yleistyi, ja myös matalaa, leveää makimo-
no-muotoa käytettiin. 

TEHTÄVÄ 15, MUSEOSSA: 
TEOSTIEDOT
Etsi näyttelystä kaksi teosta, joista toinen 
edustaa mielestäsi kakemono-muotoa, toinen 
makimonoa. Kirjoita ylös paperille teosten 
nimilapuista seuraavat teostiedot:
- taiteilijan nimi
- taiteilijan elinvuodet
- taiteilijan kansallisuus
- taideteoksen vuosiluku
- taideteoksen nimi
- taideteoksen tekniikka

TEHTÄVÄ 16, KOULUSSA:  
JAPANILAINEN NÄKYMÄ
Valitse jompi kumpi muoto, kakemono tai 
makimono, ja leikkaa piirustuspaperi valittuun 
muotoon. Sommittele ja piirrä tai maalaa pape-
rille oma luontoaiheinen teos. Anna teokselle 
nimi. Pohtikaa yhdessä, miten kuvan muoto 
vaikuttaa siihen, miten koette maiseman. 

JAPANILAISTA SANASTOA:
EDO: Tokion entinen nimi
EDO-KAUSI: 1603-1868
FUJI: Japanin pyhä vuori, joka toimi malliku-
vana japanilaisille taiteilijoille
GEISHA: Koulutettu viihdyttäjä, laulajatar, 
tanssijatar
JAPONISMI: Japanilaisen taiteen vaikutus 
länsimaiseen kuvataiteeseen, taideteollisuu-
teen ja arkkitehtuuriin
KABUKI: Suosittu teatterin laji, jossa naisroo-
lien esittäjät olivat miehiä
KAKEMONO:  Pystysuora ja kapea riippuva 
kuvarulla, maalattu paperille tai silkille
MAKIMONO: Vaakasuora kuvarulla, joka 
avautuu oikealta vasemmalle
MANGA:  Japaninkielinen yleisnimitys eri- 
aiheisista kuvista koostuvalle piirroskokoelmal-
le. Tunnetuin mangan tekijä oli Hokusai. Myö-
hemmin termi on alkanut tarkoittaa erityisesti 
japanilaista sarjakuvaa.
NIPPON: Japani
SAMURAI: Hallitsevan soturiluokan jäsen
TATAMI: Kudottu ruokomatto
UKIYO-E: Yleisnimitys Edo-kaudella aluksi 
mustavalkoisille, myöhemmin  monivärisille 
puupiirroksille

Tekstit ja toimitus: 
Ateneumin yleisötyö / Satu Itkonen ja Anja Olavinen

Kuvat: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen (Rodin, Schjerfbeck) ja Nina Pätilä (Utamaro)
Käännökset: Suomi–ruotsi Barbara Cederqvist,

suomi–englanti Tomi Snellman
Graafinen suunnittelu: Oona Virtanen ja Emilia Musturi
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