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Taidetestaajat 2023:

infopaketti kouluille

8.-luokkalaisten vierailut keväällä 2023 Lahden

visuaalisten museo Malvassa Klaus Haapaniemen Vaeltajat-

näyttelyssä ja interaktiivisen Ahto-teoksen äärellä.

Infopaketin sisältö:

 Tietoa vierailusta

 Ohjeita museovierailua varten

 Ennakkotehtävät eli etkot

 Jatkot eli mitä vierailun jälkeen

 Tietoa opettajille
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Tietoa vierailusta

Klaus Haapaniemen Vaeltajat-näyttely on Malvan

Taidetestaajat-kohde keväällä 2023 ja tulee tavoittamaan

noin 2500 8.-luokkalaista. Näyttelyn kohderyhmä on

erityisesti nuoret aikuiset ja lapsiperheet. Vierailulla

Taidetestaajat pääsevät itse ääneen sekä arvioimaan

näkemäänsä ja kokemaansa.

Klaus Haapaniemi on luonut Malvaan digitaalisista ja

käsintehdyistä materiaaleista koostuvan

kokonaistaideteoksen, joka tarjoaa tuokiokuvia

taianomaiseen ja kuvitteelliseen maailmaan. Vaeltaja-

teemallaan näyttely kutsuu pohtimaan suhdettamme

tulevaisuuteen ja herättämään ihmetyksen tunnetta

maailmasta.

Lisäksi Taidetestaajat tutustuvat Malvan taidekokoelmiin

kuuluvaan ja 15 metriä korkean Valogallerian täyttävään

Ahto-teokseen. Veden erilaisia olomuotoja tutkiva,

moniaistinen Ahto on suomalaisen Ekho Collectiven luoma.

Luvassa on siis kokonaisvaltainen ja moniaistinen elämys

taiteen parissa. Lämpimästi tervetuloa!
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Mikä Malva?

Malva on uusi, elämyksellinen visuaalisten taiteiden museo

Lahdessa, joka avattiin yleisölle 29.4.2022. Uuden museon

muodostavat entiset Lahden taidemuseo ja Lahden

julistemuseo.

Malvasta löydät taide-, muotoilu- ja julistesisältöjen

lisäksi uudenlaisia elämyksiä vuorovaikutteisten ja uusinta

teknologiaa hyödyntävien näyttelyidemme parista.

Näyttelytilojen lisäksi Malvasta löytyy myös muita tiloja,

joista Käymistila on varattu Taidetestaajien käyttöön.

Malva sijaitsee Malski-keskuksessa mallasjuoman entisessä

panimokiinteistössä Lahden keskustassa. Malvan osoite on

Päijänteenkatu 9, 15140 Lahti. Lue saapumisohjeista lisää

täältä.

Lue ja katso lisää Malvasta:

https://www.malvamuseo.fi/

& instagram: @malvamuseo
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Sisäänkäynti Malvaan osoitteessa Päijänteenkatu 9
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Mikä Vaeltajat?

Tunnelmallisista ja taianomaisista luomuksistaan tunnettu

muotoilija Klaus Haapaniemi on loihtinut Malvaan

mytologisen Vaeltajat-kokonaistaideteoksen, joka kutsuu

näyttelyvieraat pysähtymään ja antautumaan mystisten

virtausten vietäväksi kuvitteellisten vaeltajien reitillä.

Näyttelyn innoittajina ovat toimineet niin luonnontieteet

kuin ihmismieleen monin tavoin vaikuttavat rohdoskasvitkin

sekä yliluonnolliset salatieteet ja esoteerisuus.

Kokonaisuus muodostaa meditatiivisen elämyksen toisiinsa

limittyvistä, ohikiitävistä tuokiokuvista. Vaeltajien

leirissä vierailijalla on lupa uppoutua alitajuntansa

syvyyksiin, tutustua kuvitteellisiin kulttuureihin ja

sukeltaa niiden visuaalisiin pyörteisiin.
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Klaus Haapaniemi (1970, Helsinki) on tämän hetken Suomen

kansainvälisesti tunnetuimpia muotoilijoita. Haapaniemi on

valmistunut Lahden Muotoiluinstituutista, ja hän perusti

Klaus Haapaniemi & Co -muotoiluyrityksen Mia Walleniuksen

kanssa vuonna 2010. Haapaniemi tunnetaan erityisesti

yhteistyöstä Iittalan kanssa. Vuonna 2018 Klaus Haapaniemi

sai muotoilun valtionpalkinnon.

Luonnos veistoksesta Kuva: Klaus Haapaniemi
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Mikä Ahto?

Ekho Collectiven luoma vuorovaikutteinen Ahto-teos

toivottaa jokaisen tervetulleeksi Malvaan. Teos kuuluu

Malvan taidekokoelmaan ja on suunniteltu koettavaksi Malvan

näyttävässä, 15 metriä korkeassa Valogalleriassa.

Ahto tutkii veden erilaisia olomuotoja ja kutsuu

hiljentymään moniaistisen teoksen äärelle – kun Ahtoa

pysähtyy kokemaan, teos herää

henkiin.

Suomalainen Ekho Collective

koostuu taiteen, muotoilun ja

teknologian asiantuntijoista. He

luovat kokemuksia, joihin voi

todella uppoutua.

Ahto eli Ekho Collectiven
interaktiivinen teos Malvan
Valogalleriassa
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Ohjeita museovierailua varten

Saavuttaessa

Museoon tullaan Malski-kiinteistön pääovista

(Päijänteenkatu 9) ja Malvan asiakaspalvelutiski ja

museokauppa sijaitsevat suoraan pääovia vastapäätä.

Taidetestaajat-opas vastaanottaa ryhmät ja ohjaa heitä

vierailun ajan.

Malvan sisäänkäynnin edessä Päijänteenkadulla on saattotasku
linja-autoille. Linja-autoa ei kuitenkaan voi pysäköidä
museon eteen. Linja-autojen ajoreitti Malvalle on Lahdenkadun
suunnalta Päijänteenkadulle. Poispäin Malvalta ajetaan
Päijänteenkadulta Kulmakadun kautta Vesijärvenkadulle.
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Vierailun aikana

Näyttelytiloihin ei voi ottaa mukaan reppuja tai isoja

laukkuja, vaan ne tulee jättää säilytyskaappeihin tai

oppaan erikseen osoittamaan tilaan. Mukaan voi ottaa pienen

käsilaukun / kangaskassin.

Opettajia pyydetään muistuttamaan oppilaita pitämään

älypuhelimet mukana vierailun aikana tehtäviä tehtäviä

varten.

Opettajia pyydetään myös varaamaan mukaan oppilaille

tarkoitetut arviointikoodit Taidetestaajat-

arviointisovellusta varten.

Linja-autoilla saapuvia ryhmiä pyydetään mahdollisuuksien

mukaan jättämään reput ja isot laukut linja-autoihin

vierailun ajaksi.

Huomioittehan, että museotiloissa ei saa syödä, eikä juoda.

Pyydämme ryhmiä syömään mahdolliset eväät muualla. Jos

ryhmässänne on esimerkiksi diabeetikko, hän voi

tarpeentullen nauttia välipalaa käytävillä (näyttelysalien

ulkopuolella).



13.2.2023

Vierailun kulku ja sisältö

Museovierailu on jaettu kahteen osaan: teosvierailuun ja

näyttelyvierailuun. Näihin molempiin kuuluu myös tehtäviä.

Malvan oppaat ottavat luokat vastaan ja kertovat vierailun

sisällöstä. Vierailun kesto on yhteensä noin 1,5 h.

Näyttelyvierailulla aloittava luokka siirtyy ensin

Vaeltajat-näyttelyyn, jossa Taidetestaajat tutkivat

näyttelytilaa oppaan johdolla erilaisten kysymysten kautta.

Taidetestaajat saavat esittää näyttelystä ja sen aiheista

omia tulkintojaan. Näyttelyvierailun kesto on noin 45 min.

Teosvierailulla aloittava luokka siirtyy ensin Malvan

sisääntuloaulasta löytyvän Ekho Collectiven interaktiivisen

Ahto-teoksen luokse, jossa oppaan johdolla tutkitaan Ahton

toimintaa. Lopuksi Taidetestaajat saavat sanallistaa

kokemaansa. Teosvierailun kesto noin 45 minuuttia.

Ryhmät vierailevat sekä näyttelyssä että teoksen äärellä.
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Käykää ennen vierailua läpi alla olevat ohjeet onnistuneen

museoelämyksen takaamiseksi

 Taideteoksiin ja museoesineisiin ei saa koskea, sillä

ne voivat olla herkkiä ja arvokkaita

 Museossa ei saa juosta teosturvallisuuden takia

 Näyttelytiloissa ei saa syödä eikä juoda

 Huomioithan muut vieraat: älä huuda tai riehaannu

 Reput ja laukut tulee jättää bussiin tai oppaan

ohjeistamiin paikkoihin, niitä ei saa ottaa mukaan

näyttelytiloihin

 Museossa voi valokuvata (ilman salamaa). Kuvia saa

jakaa somessa.

 Wc-tilat sijaitsevat museokaupan viereisellä

käytävällä, pääovesta katsottuna oikealla puolella.

Museosta löytyy yksittäinen wc myös jokaisesta

kerroksesta.

 Lisätietoja vierailun aikana saa Malvan

Taidetestaajat-oppailta.
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Etkot eli ennakkotehtävä

Etkot tehtävien tarkoituksena on valmistaa ryhmiä

museovierailua varten. Tutustukaa yhdessä Malvan

videotervehdykseen, infopakettiin ja tehkää annettu etkot-

tehtävä ennen vierailua.

Tehtävä löytyy sekä Taidetestaajat-järjestelmästä että

Malvan nettisivuilta osoitteesta:

https://www.malvamuseo.fi/tee-ja-koe/opi-

malvassa/taidetestaajat/.

Jatkot eli jatkotehtävä

Jatkot-tehtävän tarkoitus on tarjota työkaluja

museokokemuksen käsittelyyn sekä perustellun mielipiteen

muodostamiseen siitä.

Tehtävä löytyy sekä Taidetestaajat-järjestelmästä että

Malvan nettisivuilta osoitteesta:

https://www.malvamuseo.fi/tee-ja-koe/opi-

malvassa/taidetestaajat/.


