
 

 

 
Phantasma (videoinstallaatio, 2016) 

 
Tavoite: Tehtävät on tarkoitettu tehtäväksi opettajan tai ohjaajan johdolla näyttelykäynnin aikana. 
Tavoitteena on innostaa lapsia kuvailemaan taideteoksia ja havainnoimaan niiden yksityiskohtia ja 
tunnelmia. Mukana on myös ideoita omien kuvien tekemiseen näyttelykäynnin jälkeen. 
 
 

Pohdintatehtäviä ryhmälle: 
 
HYLÄTTY MUSEO 
Tutkikaa installaatiota, joka levittäytyy museon sisäpihan viereiselle näyttelytasanteelle. Seinillä 
olevia kuvia on revitty ja lattialla on kasoittain tavaraa. Näyttää siltä, että museosali on hylätty ja 
kukaan ei pidä sitä järjestyksessä. Keksikää tarina siitä mitä salissa on tapahtunut. Mitä tavaraa 
lattioille on kerääntynyt? Kenelle ne voisivat kuulua? Kuuluuko jotain ääniä?  
 
HUHUILEVAT PÖLLÖT 
Teos: Voyant  
Installaatioon kuuluu täytettyjä pöllöjä ja seinälle heijastettu suuri huuhkaja. Valitkaa jokin tilassa 
olevista pöllöistä ja matkikaa sen asentoa, ilmettä ja ääntelyä. Voitte lisätä mukaan myös pöllön 
ääntelyä. Huuhkaja huhuilee: Huhuu… huhuu. Helmipöllö puolestaan puputtaa: Pu-pu-pu-pu. 
Miettikää myös millaisia eläimiä pöllöt oikeastaan ovat. Ovatko ne viisaita? Missä saduissa on 
mukana pöllö? Mitä tarkoittaa sanonta, että ihminen on ihan pöllö?  
 
MITÄ PIILEE PINNAN ALLA? 
Teos: Phantasma 
Videoinstallaatiossa Phantasma näkyy osittain tyhjennettyjä akvaarioaltaita toiminnasta 
poistuneessa suolavesiakvaariossa. Pohtikaa minkälaista elämää voi olla veden pinnan alla. 
Opettaja voi antaa vihjeitä ja johdatella, jos ryhmäläiset eivät keksi. Minne kaikki akvaarion asukit 
ovat menneet? Ovatko ne palaamassa takaisin? Onko kuvassa piilopaikkoja, joissa voi lymyillä 
joku? Kuka tai mikä? Näyttelykäynnin yhteydessä kannattaa tutustua myös museon aulassa 
olevaan akvaarioon, joka on kaupungin suurin. 
  

Kuka täällä lymyilee? 
 

Tehtäviä päiväkoti- ja alakouluryhmille 
 
 
 

Saara Ekström – Alkemia 
Wäinö Aaltosen museo 5.2.–24.4.2016 

 



 

 

SAKSET SUIHKIVAT 
Teos: Tailor 
Katsotaan videoteosta ja keskustellaan mitä siinä tapahtuu. Videossa työskentelee räätäli. Pohtikaa 
yhdessä mitä hän tekee. Tunnustelkaa omia vaatteitanne: Miltä niiden materiaali tuntuu? Miten 
vaate on tehty? Onko se ommeltu kankaasta tai vaikkapa neulottu? Pyydä lapsia kuvailemaan 
teoksen tunnelmaa: Onko se rauhallinen vai vauhdikas? Entä onko se iloinen vai surumielinen? 
Millä muilla sanoilla voisitte kuvailla teosta? Entä mikä eläin räätälillä on ateljeessaan? 
 
 
 

Askartelutehtäviä:

Phantasma (videoinstallaatio, 2016)   Breeding (c-print, 2010) 

 
 
MAALAA VEDENALAINEN MAAILMA 
Jokaiselle lapselle jaettava paperi on ikkuna 
suureen akvaarioon, jossa kuhisee elämää. 
Piirretään tai maalataan.  
 
OMAKUVA MUSEOSSA 
Tulostakaa jokaisesta ryhmäläisestä 
valokuva, leikatkaa se irti paperista ja 
sijoittakaa paperi- tai kartonkipohjalle niin, että 
ympärille jää tilaa. Ympärille piirretään tai 
maalataan muistikuvia museosta ja näyttelyn 
teoksista. 

 
 
ODOTTAMATON AARRE  
Lavastetaan pieni valokuvastudio, jossa on 
musta, mahdollisimman vähän valoa 
heijastava taustakangas ja kohdevalo 
kuvattavia esineitä varten. Jokainen 
ryhmäläinen poimii pihalta pienen aarteen, 
kuten kiven, kävyn tai lehden. Pihalta 
löytyneet esineet valokuvataan yksitellen 
valokuvastudiossa. Kuvat tulostetaan 
todellista suurempaan kokoon, jolloin 
yksityiskohdat tulevat näkyviin. 

 


