opettajan opas
konkareiden nykytaideoppi
alakouluille

Esipuhe

Yleissivistävä koulutus on uudistettu viime vuosina.
Uuden koulun arvoperusta rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka muotoutuu ja muuttuu eri
kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Kouluissa katseet on
suunnattu aikaisempaa oppilaslähtöisempään pedagogiikkaan ja yhdessä oppimiseen. Nykytaiteen ilmiöt, menetelmät
ja toimintatavat tarjoavat uusia tapoja oppimiseen kulttuurisesti moninaisessa koulussa. Nykytaide voi vahvistaa luovuutta, kunnioitusta ja vuorovaikutusta kaikessa oppimisessa!

Mikko Hartikainen
Opetusneuvos, Opetushallitus

Yleissivistävä koulu ankkuroituu nyt laaja-alaiseen osaamiseen, jolla tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden
ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Näin oppimisen
ytimessä on kaikkia oppiaineita yhdistävä laaja-alainen osaaminen. Oppilaat osallistetaan opetuksen suunnitteluun ja
heidän kiinnostuksen kohteensa otetaan huomioon. Kouluja
kannustetaan käyttämään monipuolisia oppimisympäristöjä,
vaihtelevia työtapoja, tutkivaa oppimista ja elämyksellisyyttä.
Kiasman nykytaideoppi innostaa taiteen hyödyntämiseen
kaikessa koulun opetus- ja kasvatustehtävässä.

Kiasman nykytaideoppi on alakouluille suunnattu
kokonaisuus, johon kuuluu oppilaan tehtävävihko, opettajan oppaat ja sekä koulutuspaketti opettajille. Toivon, että
yhteistyössä opettajien ja oppilasryhmien kanssa kehitetty
kokonaisuus palvelee uudistuvan koulun tarpeita. Kiasman
nykytaideopin tavoitteet liittyvät läheisesti uuden opetussuunnitelman laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin. Nykytaiteen
äärellä on lupa ajatella, ihmetellä ja yhdistellä eri oppiaineiden
viipaleita maailman ilmiöiden kokonaisvaltaisemmaksi ymmärtämiseksi. Lisäksi Kiasma on mainio paikka oppimisen
oppimiseen – myös opettajille.
Suosittelen heittäytymistä!

Minna Raitmaa
Yleisötyöpäällikkö, Kiasma
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Tervetuloa Kiasmaan!

Nykytaide on oman aikamme taidetta. Se käsittelee
ja kommentoi kulttuuriamme sekä tarjoaa tulkintoja
todellisuudesta. Siksi Nykytaiteen museo Kiasma on
mielekäs oppimisympäristö koululaisille.
Nykytaiteen hyödyntäminen ei vaadi erityistaitoja tai
-osaamista opettajalta. Teoksia voi lähestyä omista
lähtökohdista käsin ja juuri erilaiset tulkinnat tekevät
museokäynnistä hedelmällisen. Nykytaiteen äärellä ei
opita vain taiteesta. Se tuo myös näkyviin erilaisia
ajattelutapoja, tunteita ja kulttuurisia malleja. Kiasma on
oppimisympäristö, joka haastaa ajattelua ja luo uusia
yhteyksiä käsiteltävien teemojen välille. Epävarmuuden
sietäminen ja uuden kohtaaminen kuuluvat elimellisesti
nykytaiteeseen. Taide valmentaa ajattelun ja keskustelun taitoja ja kehittää monilukutaidollista osaamista
monipuolisuutensa ansiosta. Taiteen äärellä korostuu
opettajan rooli oppijoiden ohjaajana ja rinnakkaisoppijana.
Opettajan oppaan lisäksi käynnillä kannattaa hyödyntää
tulostettavaa oppilaan opasta, joka sisältää pieniä
tehtäviä. Tehtäväaineistoja voi käyttää kaikissa
Kiasman näyttelyissä.
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Tietoa Kiasmasta

Tehtävien keskiössä on oppilaan aktivoiminen ja hänen
ajatustensa kuunteleminen. Materiaalia voi muokata
vapaasti oman ryhmän tarpeisiin ja oppilaiden kanssa
on hyödyllistä suunnitella vierailua yhdessä.
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Konkareille

Nämä tehtävät soveltuvat aiemmin museossa
vierailleille ryhmille sekä alakoulun 4-6-luokille.
Nykytaidetta kannattaa lähestyä oppiainerajat
ylittäen. Museovierailu voi toimia alkusysäyksenä
erilaisten projektien ja ilmiöoppimisen aloittamiselle.
Tavoitteena on aktivoida oppilaan kriittisiä tulkinnan taitoja sekä tarjota lisätyökaluja kuvien ja
tekstien tuottamiseen. Nykytaiteen kohtaaminen
harjaannuttaa monilukutaitoa eli erilaisten viestien
tuottamista, tulkitsemista ja arvottamista. Taide
on oma kielensä, jonka keinoin voi kyseenalaistaa,
kommentoida ja jakaa ajatuksia.
Taiteen vastaanottaminen on prosessi, jossa
etsitään erilaisia tulkintatapoja. Kysymykset ovat
vastauksia tärkeämmässä roolissa. Tehtävissä
harjoitellaan erilaisten arvostelmien tekemistä ja
pohditaan, miten teoksen arvottaminen tapahtuu.

Vinkkejä vierailulle
• Puhu oppilaiden kanssa museon ‘käyttöohjeista’ ennen vierailua
• Pohtikaa miksi teoksiin koskeminen on
kiellettyä
• Kannattaa keskittyä vain rajattuun teosvalikoimaan
• Istukaa lattialla teoksen edessä turvallisen
etäisyyden päässä
• Tehkää muistiinpanoja lyijykynällä kirjoittaen ja
piirtäen
• Narikasta saa lainata istuintyynyjä ja kirjoitusalustoja
• Kuvatkaa vierailu
• Tallentakaa huomioita älypuhelimella ja 		
näyttäkää video koulussa toiselle luokalle
• Tutustukaa luokan kesken eri teoksiin ja
toimikaa oppaina toisillenne
• Keksikää kysymyksiä teoksista ja niiden
käsittelemistä aiheista

4- 6 lk.

• Haastatelkaa toisianne teosten herättämistä
ajatuksista
• Tutkikaa teoksia eri vinkkeleistä. Käykää vaikka
lattialle makaamaan tai siristelkää silmiänne!
• Varatkaa tarpeeksi aikaa vierailulle, museossa
voi viettää vaikka koko koulupäivän
• Yhtä teosta kohden kannattaa varata aikaa 		
vähintään kymmenen minuuttia
• Kerätkää vinkkejä materiaaleista ja tekniikoista
kuvataidetunnilla hyödynnettäväksi
• Etsikää taiteesta ilmiöitä ja liittäkää teokset 		
osaksi suurempia kokonaisuuksia
• Pyytäkää tarvittaessa apua ja neuvoja
henkilökunnalta

Apua teosten tulkintaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitä teoksessa tapahtuu?
Miltä se näyttää?
Mikä sana kuvaisi kokonaisuutta parhaiten?
Onko siinä jotakin tuttua? Entä vierasta?
Mikä kiinnittää teoksessa erityisesti huomion?
Miksi?
Miltä teosta tuntuu katsoa?
Mitä teos voisi sanoa?
Millainen tunnelma teoksessa vallitsee?
Haluaisitko muuttaa teoksesta jotakin?
Mitä erilaiset ihmiset, kuten isovanhempasi
tai ihan pieni lapsi ajattelisivat teoksesta?
Kenen kanssa haluaisit katsella teosta?
Millainen tarina teoksesta voisi alkaa?
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Tehtäviä

ennen museovierailua
4- 6 lk.

Näyttelykuvitelmia
Museoon voi mennä ilman ennakkovalmisteluita, mutta
toisinaan voi olla hauska tietää etukäteen hieman ajankohtaisesta näyttelystä. Perehtykää Kiasman verkkosivujen avulla näyttelyyn, jota olette menossa katsomaan.
Tutustukaa myös Kiasma-blogiin. Millaisia mielikuvia
näyttelystä syntyy? Millainen taideteos sinne voisi sopia?
Pohtikaa yhdessä, millainen näyttely voisi olla. Millaisia mielikuvia taustatiedot herättävät? Ideoikaan näyttelyn aihepiiriin
sopiva teos ja tehkää siitä luonnoksia. Teosideat voi ottaa
mukaan näyttelyyn tai niihin voi palata käynnin jälkeen. Halutessanne voitte myös toteuttaa taskuun mahtuvan teoksen tai
pienoismallin, jonka voitte ottaa mukaan museoon. Sopisiko
teos kyseiseen näyttelyyn? Ottakaa kuva muistoksi teoksenne vierailusta Kiasmassa.

Nykytaidetesti
Miltä taide yleensä näyttää ja miten taideteoksen voi
tunnistaa? Keksikää pareittain kolme taideteosten
yleistä ominaispiirrettä.
Tehtävä kartoittaa oppilaiden taustaoletuksia ja herättää
keskustelua siitä, miten erilaista taide voi olla. Ennen tehtävän
tekemistä kannattaa keskustella määritelmien tekemisestä.
Esimerkkinä voi käyttää vaikkapa eri tuotemerkkien, eläinlajien
tai -rotujen tunnistustapoja.
Tutkikaa yhdessä parien ehdotuksia taiteen määritelmistä ja
muodostakaa niiden pohjalta luokan yhteinen näkemys siitä,
mitä taide on.
Pohtikaa esimerkiksi taideteosten esteettisiä ominaisuuksia,
tekotapoja, tekijän ominaisuuksia ja paikkoja, jossa taidetta
voi nähdä.
Museossa voitte tutkia teoksia listanne kautta. Täyttyvätkö
kaikki ehdot teosten kohdalla vai tulisiko määritelmiä muuttaa?
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ennen museovierailua
4- 6 lk.

Unelmamuseo
Kiasma perustettiin, koska ihmiset haaveilivat paikasta,
jossa voisi nähdä nykytaidetta. Miltä haaveidenne
museo voisi näyttää tänä päivänä? Mitä siellä olisi esillä?
Tehkää unelmamuseoita esitteleviä kuvia tai tekstejä,
työskennellä voi myös Minecraftissa.
Unelmamuseo-suunnitelmien kautta voi keskustella museon merkityksestä yhteiskunnassa ja erilaisten museoiden
tarkoituksesta. Mihin museoita oikein tarvitaan? Millaisia
asioita museoissa voisi olla esillä sadan vuoden kuluttua?
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museossa
4- 6 lk.

Keksi tarina!
Keksikää tarinoita, jotka saavat alkusysäyksensä taideteoksesta. Taideteos voi tarjota tarinaan päähenkilön,
tapahtumapaikan tai alkutilanteen. Entä mitä tapahtuisi,
jos kaksi teosta kohtaisivat? Miten teoksen tyyli voi
innoittaa tekstin tyyliä?
Tarinoita voi rakentaa museossa saduttamisen hengessä
tai improvisoimalla lause kerrallaan. Taide voi toimia innoituksena myös pidemmälle prosessikirjoittamiselle. Museossa
voi esimerkiksi luonnostella miellekartan muotoon tärkeimmät
päähenkilön ominaisuudet tai valita kertomukselle aiheen.
Tuottakaa tekstit valmiiksi koulussa.

Taide-matematiikkaa
Museossa voi myös laskea. Laskekaa vaikka kuinka
moni valitun näyttelyn taiteilijoista on nainen tai mies.
Entä mikä on taiteilijoiden keski-ikä? Myös taideteosten
ominaisuuksia voi laskea. Keksikää itse erilaisia laskutoimituksia! Millaiset asiat ovat kiistattomia ja helposti
laskettavissa? Voidaanko teoksista laskea vaikkapa
virheitä tai kauniita kohtia?
Miettikää tekemienne laskujen merkitystä. Mihin saatua tietoa
voisi käyttää? Mitä saamanne tulokset kertovat ryhmänne
arvostuksista? Laskutoimituksista voi myös piirtää esimerkiksi
pylväsdiagrammeja.
Kiasma rakennuksenakin voi innoittaa monenlaisiin laskutoimituksiin. Museon arkkitehtuuri tarjoaa myös oivan pohjan
havainnointi- ja arviointikyvyn kehittämiseen. Ottakaa vaikka
jalkamittoja rampilla tai arvioikaa eri salien tilavuuksia.
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museossa
4- 6 lk.

Mielipidepiiri
Taiteesta ei tarvitse olla samaa mieltä. Valitkaa yksi
taideteos ja istukaa sen ääreen puolipiiriin. Jokainen
oppilas kertoo vuorollaan yhden väittämän teoksesta.
Muut kommentoivat mielipidettä nostamalla peukalon
pystyyn, jos ovat samaa mieltä tai laskemalla peukalon
alas erimielisyyden merkiksi.
Mielipidepiirissä harjoitellaan omien ajatusten ilmaisemista ja
toisten kuuntelemista. Taide herättää usein myös ristiriitaisia
ja vaikeasti sanallistettavia ajatuksia, joiden tunnistamiseen
harjoitus auttaa. Opettajan on hyvä omalla esimerkillään
kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Tehtävän voi suorittaa
myös siten, että muilla paitsi kysyjällä on silmät kiinni ja ne
saa aukaista vasta, kun peukalomerkit ovat valmiina.

Vaihtoehtoiset teoskyltit
Valitkaa tarkasteltavaksi yksi kokoelmanäyttelyn taideteos. Lukekaa ääneen teoksen läheltä löytyvä kyltti.
Mitä tietoja se kertoo teoksesta? Mitkä asiat ovat
kiinnostavimpia? Onko tekstissä jotakin turhaa,
tarpeetonta tai tylsää?
Kirjoittakaa vaihtoehtoinen teoskyltti, joka esittelee taideteoksen haluamallanne tavalla. Tekstin voi laatia yhdessä
esimerkiksi siten, että jokainen sanoo vuorollaan yhden sanan
ja teksti kirjoitetaan muistiin.
Pohtikaa yhdessä, mikä teostekstin tarkoitus on. Tehtävää
voi jatkaa myös luokassa kirjoittamalla teosesittelyitä luokan
taideteoksista tai vaikkapa jokapäiväisistä esineistä. Teostekstin laatimiseen voi soveltaa hyvin prosessikirjoittamisen
periaatteita ja vertaispalautteen antamista.
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vierailun jälkeen
4- 6 lk.

Taideuutinen
Tehkää pieni video taidenäyttelystä. Mitä katsojat
haluaisivat nähdä ja kuulla näyttelystä?
Voitte keksiä mielikuvituksellisia uutisia taideteosten innoittamana tai toteuttaa dokumentaarisen uutisjutun. Tehtävä toteutetaan pienryhmissä. Kuvamateriaalin voi tuottaa museossa.
Taidenäyttelyt eivät aina ylitä uutiskynnystä, mutta etenkin
tunnettujen taiteilijoiden yksityisnäyttelyt näkyvät kyllä
mediassa. Pohtikaa taideuutisoinnin merkitystä: missä taide
näkyy ja kuuluu? Miten uutinen eroaa taidearvostelusta?
Voitte myös kokeilla taidearvostelun tekemistä.

Arkitaidetta
Taiteellisen työskentelyn lähtökohtana voi olla myös
jokapäiväinen esinemaailma. Tehkää pieniä installaatioita (tilaan rakennettuja taideteoksia) luokkanne
esineistä.
Arkitaiteen tekemineen harjoittaa luovuutta. Taiteessa asiat
eivät aina ole sitä, miltä ne aluksi näyttävät. Teoksia kannattaa rakentaa pienryhmissä ja niiden yhteiselle tarkastelulle on
syytä varata aikaa. Muista-kaa nimetä ja valaista teoksenne!
Työt kannattaa myös kuvata ja liittää osaksi oppilaiden
portfolioita.

Rakentakaa esimerkiksi:
- jotakin piikikästä lyijykynistä		
- äänekäs ja villi teos
- jotakin suurta pulpeteista ja
kankaista			
- hiljainen ja ujo teos
- jotakin hassua liitutaulusta 		
- liikkuva ja muuttuva rakennelma
- paikka, jossa on pimeää		
- ulos sijoittuva jättimäinen teos
maanpintaan
- tila, jossa kuuluu erikoista ääntä
- naurettava ja hassu höpsöttelytaideteos
- surumielinen ja yksinäinen taideteos
- veistospuisto ihmiskehoista
- teos, joka sisältää purukumia ja
kynien teroitusroskaa
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vierailun jälkeen
4- 6 lk.

Nykytaidekokeiluja
Nykytaiteessa etsitään alituiseen uusia ilmaisutapoja
ja taiteen materiaalien kirjo on loputon. Minkälaisten
materiaalien käyttö innostaisi teidän luokkaanne?
Kirjoittakaa paperinpalasille mahdollisimman monta asiaa,
joita voisi ehkä käyttää materiaalina taiteellisessa työskentelyssä. Keksikää myös mahdollisimman hullunkurisia ja
erikoisia materiaalivaihtoehtoja.
Poimikaa lappupinosta yksi kerrallaan materiaalivaihtoehtoja
ja jakakaa laput kolmeen pinoon:
1. mahdollinen teosmateriaali
(hankittavissa, löydettävissä)
2. erityistä vaivannäköä tai suunnittelua vaativa teosmateriaali
(hankittavissa, mutta kallis, hankalasti työstettävä tai
erityisosaamista vaativa)
3. mahdottomalta vaikuttavat teosmateriaalit
(työturvallisuus, saatavuus, hinta, olemassaolo)
Tutkikaa eri pinoja. Mitkä materiaalit tuntuvat innostavimmilta?
Ovatko mahdottomilta vaikuttavat materiaalit välttämättä tulevaisuudessa mahdottomia? Entä mitä asioita löytyy jo luokasta? Valitkaa äänestämällä luokallenne vähintään kaksi
uutta teosmateriaalia, joita kokeilette yhdessä. Tehtävänä on
keksiä, miten kyseistä materiaalia voisi hyödyntää ja yhdistää
tutumpiin materiaaleihin ja työskentelytapoihin.
Materiaalilähtöisessä kokeilussa tärkeintä on testata
ja kokeilla, ei tehdä valmiita teoksia. Testien kautta voi
hahmottua luokan yhteinen projekti, jossa voitte
tarkastella jotakin ilmiötä nykytaiteen keinoin.
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Tietoa Kiasmasta

• Nykytaiteen museo Kiasma esittelee taideilmiöitä 		
1960-70-luvuilta tähän päivään
• Kiasma sanana tarkoittaa risteämistä, esimerkiksi
hermojen risteämistä ja vastinkromosomien
kietoutumista toisiinsa
• Osa Kansallisgalleriaa
• Ennen Kiasma-rakennuksen valmistumista
Nykytaiteen museo toimi Ateneum-rakennuksessa
• Kiasma avautui yleisölle 30.5.1998
• Kahden miljoonan kävijän raja ylittyi toukokuussa 2006
• Vuotuinen kävijämäärä 200 000 - 250 000
• Yleisökerroksia 5
• Näyttelyjä vuosittain 5 - 7, lisäksi uusi kokoelmanäyttely
joka vuosi
• Kokoelmiin kuuluu n. 8500 teosta, joita esitellään
vaihtuvissa kokoelmanäyttelyissä
• Teoshankintoja tehdään vuosittain n. 150
• Kiasma-teatterin ohjelmistossa on esittävää taidetta
• Kokonaispinta-ala n. 12 000 m²
• Museotiloja 9 100 m²
• Tilavuus 70 000 m³

Opi lisää
Kiasman koulusivut:
http://www.kiasma.fi/oppi
Kiasman blogi:
http://blog.kiasma.fi/
Kansallisgallerian kokoelmat verkossa:
http://kokoelmat.fng.fi/
Kiasma YouTubessa:
www.youtube.com/KiasmaMuseum

Kiasman tärkein
rakennusaine on valo.
arkkitehti
Steven Holl

tekstit Amanda Manner
taitto Timo Vartiainen
kuvat Pirje Mykkänen / Kansallisgalleria

10

