
  TAIDE 

Lämmittely / Sanastoa 
 

Käytko ̈ teatterissa / oopperassa / baletissa / konserteissa / kuvataidena ̈yttelyissä? Oletko 

käynyt kotimaassasi? 

Mistä taulusta pidät? Miksi? 

Mistä et pidä? Miksi? 

Mikä kuvassa ihmetyttää, ihastuttaa, vihastuttaa ja miksi?   

  

Taiteen lajeja:       

Maalaustaide, kuvataide  

taidemaalari, kuvataiteilija, graafikko, valokuvaaja, kuvanveistäjä, sarjakuvataiteilija 

Rakennustaide, arkkitehtuuri, muotoilu (design) 

Arkkitehti 

Muotoilija (lasi, puu, metalli, tekstiili) 

Elokuva, teatteri 

Elokuvaohjaaja, teatteriohjaaja 

Näyttelijä 

Musiikki 

klassinen musiikki, kansanmusiikki 

kevyt musiikki, iskelmämusiikki,  pop-musiikki, rock, heavy-rock, jazz, rap, … 

Laulaja, muusikko (orkesteri) säveltäjä, kapellimestari, sanoittaja 

Tanssitaide 

baletti, kansantanssi, moderni tanssi  

Tanssija, koreografi 

Kirjallisuus 

Kirjailija, runoilija 

Maalaus 

Grafiikka 

Piirustus 

Veistos 

Valokuva 

Esineteos 

Installaatio 

Taideteollisuus 

Tekstiiliteos 

Mediataide 



  TAIDE 

Dialogit 

 

Taidemuseossa 

Olet taidemuseossa. Haluat ostaa lipun. Menet keskustelemaan virkailijan kanssa.  

 

Sinä:  (Tervehdi) (10 sek.) 

Virkailija:  ***** 

Sinä:  (Kerro, mitä haluat) (10 sek.) 

Virkailija:  ***** 

Sinä:  (Reagoi tilanteeseen vihjeen mukaan.) (10 sek.)  

Virkailija:  ***  

Sinä:  (Et ole käynyt aikaisemmin. Ota kartta.) (15 sek.)  

Virkailija:  *** 

Sinä:  (Kiitä ja tarjoa rahaa.) (10 sek.)  

Virkailija:  ****  

Sinä:  (Reagoi tilanteeseen vihjeen mukaan.) (10 sek.)  

 

MALLI 

 

Taidemuseossa 

Olet taidemuseossa. Haluat ostaa lipun. Menet keskustelemaan virkailijan kanssa.  

 

Sinä:  Hei! 

Virkailija:  Hei! Voinko auttaa jotenkin? 

Sinä:  Mä haluaisin lipun Ateneumiin.  

Virkailija:  Selvä. Tuleeko tavallinen aikuisten loppu, vai oletko opiskelija?  

Sinä:  Mä olen opiskelija. 

Virkailija:  Oletko aikaisemmin käynyt Ateneumissa? Tarvitsetko kerroskartan?  

Sinä:  En ole, otan mielelläni kartan, kiitos. 

Virkailija:  Sä voit aloittaa kierroksen pohjakerroksesta tai sitten tulla ylhäältä alas.  

   Kannattaa kuitenkin kulkea järjestyksessä, seuraat vain opasteita. Ja jos haluat  

  poiketa reitiltä, tämä kartta auttaa.  

Sinä:  Joo, mä varmaan pärjään näillä ohjeilla! Oliko se 11 euroo? Tässä olis. 

Virkailija:  Kiitos. Tässä on sun lippu. Tuolla on maksuton naulakko, voit jättää vaatteet  

    sinne.  

Sinä:  Kiitos paljon!  



  TAIDE 

Tilannetehtävät  

 

1. Olet taidemuseossa työkavereiden kanssa lauantaina iltapäivällä. Pomo ryntää 

museoon ja kysyy, kuka on varastanut hänen lompakon. 

2. Olet taiteilijaystäväsi näyttelyn avajaisjuhlassa. Joku nainen pudottaa käsilaukun 

lattialle. Sieltä tulee ulos pikkuhousut, huulipuna ja muita intiimejä tavaroita. 

3. Olet perheen kanssa tutustumassa suomalaiseen designiin museossa. Lapsesi päättää 

mennä istumaan Eero Aarnion suunnittelemaan arvokkaaseen pallotuoliin. 

Varashälyttimet alkavat heti soida tosi kovalla äänellä ja 6 vartijaa ryntää paikalle. 

4. Olet lomalla Pariisissa. Menet Louvreen. Näet siellä ihanan taulun ja haluat kutsua 

poikaystäväsi / tyttöystäväsi / miehesi / vaimosi katsomaan sitä. Poikaystävä / 

tyttöystävä / mies / vaimo ei ole kiinnostunut taiteesta, hän istuu ravintolassa 

viinilasillisella.  

5. Haluat ilmoittautua alastonmallin piirtämiskurssille työväenopistoon. Kysyt lisätietoja. 

6. Haluat ostaa pienestä taidemuseosta grafiikkaa. Kysyt lisätietoja. 

7. Olet ystävän kanssa baarissa. Yrität houkutella häntä lähtemään taidemuseoon. 

8. Tapaat taidemuseossa elämäsi naisen / miehen. Se on rakkautta ensi silmäyksellä. 

Mikä on avausrepliikkisi? Flirttaile vähän (tai paljon). 

9. Ystävälläsi on 50-vuotissyntymäpäivä. Annoit juuri hänelle lahjaksi taidetta (mitä?). 

Huomasit heti, että lahja ei ollut onnistunut, ystäväsi selvästi ei pidä siitä. 

10. Olet ostamassa taulua. Haluat ehdottomasti erään ihanan taulun. Mutta toinenkin 

henkilö haluaa ostaa saman taulun. 

 

 

Kertominen 

 

A. Kokemukseni taiteesta ja taidemuseosta Suomessa (Kiasma, Ateneum, Korundi….) 

verrattuna taiteeseen / taidemuseoihin kotimaassani. 

B. Haluan esitellä: Paras taiteilija maailmassa. 

C. Minä ja taide 

D. Suomalainen design (muotoilu) kiinnostaa maailmalla. 

E. Suomalainen arkkitehtuuri kiinnostaa maailmalla. 

 

 

  


