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Tehtävän ensimmäisessä osassa tutustut mediataiteeseen ja kuvittelet näkymätöntä
näkyväksi maalaten. Toisessa osassa teet mikroskooppitutkimuksia ja teet pienestä
suurta kuplamaalauksen ja piirtimien avulla.

1) Mediataiteesta akvarelliin
Tutustutaan mediataiteeseen ja tehdään kuva siitä, mitä tarkastellussa
mediateoksessa jää arvoitukseksi. Tarkastellaan ensin teosta AV-arkin
opetusmateriaaleista TEOS: Tommi Matikka – At the Feet of Something Unknown –
Mediataide kasvattaa!

Miltä teoksen katsominen tuntui? Mitä ajatuksia teos herättää? Mitä tapahtui? Miten
tunnelma oli saatu aikaan? Mitä, jos olisit tutkimusmatkailija tuntemattomassa
paikassa ja tunnelma olisi tällainen? Mitä ajattelisit silloin?

Mieti, mitä voisit nähdä todellisuudessa kasvien takaa paljastuvan? Tutkitsiko maan
pintakerrosta? Mitä sieltä voi nähdä? Antaako se vinkkejä siitä, mitä täällä on juuri
tapahtunut tai kuka tästä on kulkenut?  Voit suunnata katseesi myös korkeammalle latvuksiin
ja taivaalle, mitä siellä näkyy?

Tarkastele seuraavien
kuvien avulla Henri
Rousseaun
näkemyksiä
luonnosta.

Miten taiteilija on
kuvannut myrskyä?
Vaikuttaako sää
tunnelmaan?
Tuntuvatko paikat
erilaisilta päivänvalossa
ja illan hämäryydessä?

Kuva: Henri Rousseau –
Surprise! Wikimedia

https://mediataidekasvattaa.fi/oppimateriaalit/milta-tuntuu/teos-tommi-matikka-at-the-feet-of-something-unknown/
https://mediataidekasvattaa.fi/oppimateriaalit/milta-tuntuu/teos-tommi-matikka-at-the-feet-of-something-unknown/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Rousseau_-_Surprise!.jpg


Kuva: Henri Rousseau – Exotic landscape
(1908) Wikimedia

Mitä eläimiä maisema-
maalauksesta löytyy? Kuinka
taiteilija on saanut viidakon
näyttämään rehevältä? Kuinka
erilaiset kasvit erottuvat
toisistaan?

Luonnostele seuraavaksi teostasi
varten – jos mahdollista ulkona –
puita ja kasveja. Kiinnitä huomiota
erityisesti oksien ja lehtien erilaisiin
muotoihin. Myös sisällä voit tehdä
luonnoksia katsomalla ikkunasta ulos
ja käyttämällä huonekasveja malleina.
Useimmat huonekasveistahan
kasvavat lämpimämmässä ilmastossa
luonnonvaraisina.

Kasveja ja eläimiä löydät
tarkasteltavaksi kirjoista tai netistä
kuva- ja videohaulla.

Luonnostele kuva tutkimastasi ympäristöstä. Kuinka saat jotkin asiat näyttämään siltä,
että ne ovat lähempänä ja jotkut kauempana? Millainen sää ja tunnelma kuvassasi on? Kun
olet luonnostellut työsi, maalaa teos vesivärein.

Mitä tarvitset:

● Akvarellipaperi, akvarellivärit, siveltimet, vesikupit ja vettä
● Eläinkirjoja, kuvia eläimistä, kuvia erilaisista kasveista
● Piirtimet

Tavoitteet:

● Tehtävässä tutustut mediataiteeseen sekä maalaustaiteeseen. Opit taiteen
tarkastelua, taiteesta ja tunteista puhumista.

● Opit tekemään tietoista havainnointia ja luonnostelua työsi taustaksi.
● Maalauksessa harjoittelet tilan ja tunnelman kuvaamista, sommittelua ja värien

sekoittamista.

Lisätietoa:

● Tietoa Rousseaun Surprise! (Yllätys) -maalauksesta Yllätys! (maalaus) – Wikipedia
● Naivismi on taidesuuntaus, jota usein kuvataan sanoilla vilpitön, luonnollinen.

Naivistit ovat usein taiteilijoita, joilla ei ole varsinaista taiteen alan koulusta, vaan he
ovat itse opiskelleet taidetta.

Opettajalle: Av-arkin oppimateriaalia mediataiteesta

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Rousseau_-_Exotic_Landscape.jpg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Yll%C3%A4tys!_(maalaus)
https://mediataidekasvattaa.fi/oppimateriaalit/


2) Sukellus kasvien maailmaan
Tutkitaan mikroskooppisen tarkasti sitä, miltä kasvit tai niiden osat, kuten siemenet,
näyttävät niin pinnalta kuin sisältäkin. Tuodaan nähty ja kuviteltu teoksessa näkyville.
Opetellaan kuplamaalausta ja värien sekoittumista.

Tee retki opetuspisteen lähiympäristöä tarkkaillen ja kerää  luonnosta tutkimusmatkailijan
näytteitä tutkittavaksi. Onko sinulla kaikille näytteille nimi? Mikroskoopilla ja luupilla tutkitaan
näytteitä lähemmin: kasvien pintaa ja lehtiä, siemeniä, sammalta, kaarnaa ja muita löytöjä.
Mitä nähdään? Millaisia muotoja ja värejä?

USB-mikroskoopilla tarkasteltu nokkosen lehti.
Kuva: Minttu Hyytiäinen

USB-mikroskoopilla tarkasteltu kehäkukan siemen.
Kuva: Minttu Hyytiäinen

Kuvittele, että voit kutistua pienen pieneksi ja kävellä mikroskoopin näyttämällä pinnalla tai
sukeltaa pinnan ilma-aukoista tai itämään aukeavan siemenen kolosta kasvin sisälle.
Millainen mikromaailma sieltä paljastuu? Miltä siellä tuntuu olla? Mitä ääniä kuuluu? Mitä
kasvien sisällä tapahtuu ja miksi se on meillekin tärkeää? Tehdään kuva maailmasta, joka
meille näyttäytyy.

Vesikasvin varsi 40 x
suurentavassa
mikroskooppikuvassa.
Kuva on Berkshire
Community Collegen
avoimesta biotieteen
kuvakirjastosta

http://blogs.berkshirecc.edu/bccoer/


Tarvitset päävärit nestemäistä akvarellia, kukin omaan kuppiinsa ja jokaiseen kuppiin
oman pillin. Väriä tarvitaan kupin pohjalle sen verran, että pillin pää on mahdollista upottaa
väriin. Väriin tiputetaan tippa astianpesuainetta. Pillillä puhalletaan väriä kupissa kunnes
se kuplii ja syntynyt kuplakasa pyyhkäistään kupin päältä paperille. Mitä tapahtuu, jos
erivärisiä vaahtoja tiputtaa päällekäin? Millaisia kasvisolukkoja ja reittejä tällä tekniikalla voi
paperilla tehdä?

Kuvaa voi jatkaa piirtämällä. Halutessasi voit piirtää myös kasvin sisällä seikkailevan
tutkimusmatkailijan.

Mitä tarvitaan:

● Käsitiskiaine ja stockmar-akvarellivärit
(päävärit)

● viili- tai jugurttipurkkeja väreille

● pillit

● akvarellipaperi

● puukynät

Tavoitteet:

● Opit luonnon tarkastelua mikrotasolla.
Erilaisten pintojen tutkimista
lähietäisyydeltä.

● Harjoittelet värien sekoittumista
paperilla ja erilaisten tekniikoiden
yhteensovittamista teoksessa.

Kuvat: Minttu
Hyytiäinen,
Leppävaaran
9-10-vuotiaiden ryhmä



Lisätietoa:

● Kasveja voi tunnistaa luontoportti-sivuston avulla
● Apua ja neuvoa mikroskopointiin kuten preparaattien valmistukseen. Meillä

käytettävissä olevilla usb-mikroskoopeilla näki nokkosen poltinkarvat, kasvin lehden
reunan tarkan muodon, lehden pinnan kuviot, toukan syömän reiän rajat mutta
kasvisolukon havaitseminen on jo hankalaa, jos ei mahdotonta.

● Hyviä kuvia solukoista löytyy netistä eri tutkimuslaitosten tekeminä esim.
○ Berkshire Community College Bioscience Image Library

Plant Tissues
● Rob Kesseler yhdistää teoksissaan taidetta ja tiedettä. Hän käyttää teoksen

lähtökohtana elektromikroskooppikuvia, joita käsittelee tehden pinnoista ja kuviosta
paremmin erottuvia

● Mikroskooppikuvia etenkin siemenistä löytyy myös tästä blogista: Microscopic
Images Of Seeds • Insteading

Opettajalle:

● Teemaa voi jatkaa tekemällä siemeniin myös niistä kasvavan kasvin tai animoimalla
kasvin kasvua time-lapse-esityksen tyyliin

● Tutkimusmatkailijan voi tuoda osaksi valmista kuvaa myös green screen -tekniikalla

Kuva: Wikimedia

https://www.luontoportti.com/suomi/fi/kasvit/
https://luma.uef.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/04/Mikromaailma_Preparaatin-valmistaminen.pdf
https://www.flickr.com/photos/146824358@N03/with/35576921420/
https://www.flickr.com/photos/146824358@N03/albums/72157682289704300
http://www.robkesseler.co.uk/index.php/phytopic
https://insteading.com/blog/microscopic-images-seeds/
https://insteading.com/blog/microscopic-images-seeds/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Connective_Tissue_Adipose_(41066513194).jpg

