Opepaketti Seurassa-näyttelyyn vierailun suunnittelua varten alakouluille
Seurassa-näyttely esittelee kuuden Tampereen seudulla työskentelevän taitelijan tuotantoa. Kaikki ovat
Tampereen Taiteilijaseuran ”kasvatteja”. Sara Hildénin taidemuseo kutsui syksyn näyttelyyn taitelijoita,
joiden teoksia on museon (ts. Sara Hildénin säätiön) kokoelmissa. Näyttely on osa Taitelijaseuran 100vuotisjuhlavuotta.
Seurassa-näyttely on yhteisnäyttely mutta samalla esillä on myös kuusi yksityisnäyttelyä. Jokainen taitelija
on tehnyt näyttävän uran vuosien varrella, jokainen on löytänyt polkunsa. Jokaisella on oma kädenjälkensä.
Seurassa-näyttely sopii kaikille kouluasteille ja monien eri oppiaineiden yhteyteen.
Katso ennen vierailua video (kesto 47 min), jossa taiteilijat kertovat työskentelystään ja näyttelyssä mukana
olevista teoksistaan. Video sopii myös toisen asteen opiskelijoille katsottavaksi ennen tai jälkeen vierailun.
Video on katsottavissa myös museon alakerrassa.
Museovierailun yhteydessä voi oppilaille pyytää lainaksi ääniopaslaitteet kassalta, ääniopastetun kierroksen
kesto on noin 15 min. Kielinä suomi ja englanti. Englanninkielisen äänioppaan voi yhdistää kielen
opiskeluun.
Anna oppilaille etukäteen jokin kysymys pohdittavaksi näyttelyvierailun ajaksi. Voit käyttää tehtäväpaketin
kysymyksiä tai valmistella omaan opetukseen sopivan kysymyksen /kysymykset. Kassalta saa lainaksi
kirjoitusalustat. Lyijykynät ja puuvärit sopivat näyttelytiloissa tehtävien tekemiseen.
Valokuvia saa ottaa teoksista ilman salamavaloa.
Ota yhteys museolehtoriin elina.laurikainen@tampere.fi mikäli haluat varata oppitunnin pituisen
opastuksen, alkujohdannon tai selkokielisen opastuksen. Suunnitelleen yhdessä ryhmällesi sopiva vierailu.
Tervetuloa näyttelyyn!

Tehtäviä:
Tuula Lehtinen / Coronation-sarja
1. Valitse joku kuningatar-maalauksista ja tai piirrä muotokuva ”valmiiksi”. Koulussa voit maalata tai
värittää muotokuvan. Voit piirtää muotokuvan paperin toiselle puolelle.

2. Samassa salissa on pyöreällä alustalla posliinikenkiä. Valitse mieleinen kenkä ja keksi tarina kengän
omistajasta. Piirrä tai ota valokuva kengästä. Kirjoita pieni tarina joko museossa tai koulussa oman
piirroksen tai valokuvan perusteella.
a. Piirrä kenkä tähän:

b. Kirjoita tähän kengän omistajan tarina:

Ilkka Väätti / MUNDUS-sarja
3. Valitse mieleisesi Ilkka Väätin maaluksista. Jäljennä sen muoto paperille ja paina mieleesi värit (voit
ottaa valokuvan). Tee koulussa oma versiosi maalauksesta vaikkapa vesiväreillä. Mieti miksi valitsit
juuri sen teoksen.
a. Kirjoita tähän teoksen nimi:
b. Tähän voit piirtää:

