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LAINATTAVAT TAIDEAINEISTOT
Taide tulee lähelle ja antaa iloa – turvallisesti!
Lainattavat taideaineistot ovat turvallinen keino mahdollistaa taidekokemuksen saatavuus myös
haastavana aikana, kun liikkuminen ryhmien kanssa on rajallista. Hämeenlinnan taidemuseon
lainattavat taideaineistot ovat kokonaisuuksia, jotka tuovat taiteen kokijoidensa luokse.
Taiteeseen tutustuminen on turvallista taideaineistojen avulla, sillä teoksia voi katsella omassa
rauhassa ja teokset ovat puhdistettavissa. Taideaineistot taipuvat moneen ja niihin voi tutustua
myös koskettamalla.
-

Yleensä taidenäyttelyvierailulla taideteoksiin ei saa koskea. Lainattavat taideaineistot on
toteutettu niin, että teoksia voi ottaa käteen ja tutkia läheltä. Teoksiin liittyy oma
taustatarinansa, mutta niiden pohjalta voi sepittää myös oman tarinan, runon tai vaikkapa
laatia pienen näytelmän. Ne antavat myös innoitusta omaan taiteiluun, kertoo
Hämeenlinnan taidemuseon amanuenssi Päivi Viherluoto.

Taide leikittää ja opettaa
Taidemuseon kokoelmassa on lainattavissa
neljä erilaista taideaineistoa, jotka soveltuvat
erityisesti lasten kanssa tarkasteltaviksi.
Aineistot on suunnattu päiväkotien, kerhojen ja
alakoululaisten käyttöön. Laukkujen sisällön voi
sitoa esimerkiksi kuvataiteen, äidinkielen ja
historian opetus- ja kasvatuskokonaisuuksiin.
Esimerkiksi artenomi Päivi Kauhasen
opinnäytetyönä tekemä taidekokonaisuus
herättää henkiin Hämeenlinnan taidemuseon
kokoelmassa olevan Hjalmar Munsterhjelmin
Hämeenlinna-teoksen (1872). Teos avautuu
tarinoiksi, loruiksi ja tehtäviksi. Mukana on
maalauksen kuvakopio, neljä käsinukkea
vaateparsineen, entisaikojen elämää
käsittelevät tekstiilikirjat, raha-aarre,
fantasiamiekka ja kalaverkko sekä
tehtäväkansio Hämeen historiasta. Aineiston
avulla voi tutustua yli sadan vuoden takaiseen
elämään ja tutkia Hämeen luontoa ja historiaa.

Yhteinen syventymishetki taiteen pariin antaa elämyksiä ja mahdollistaa osallistumisen
Yleisesti on pohdittu hyvän vanhuuden käsitettä ja mitä siihen kuuluu. Ikääntyneiden elämässä
halutaan säilyttää elämisen merkityksellisyys. Siksi tarvitaan laadukkaita ja tasokkaita palveluja, joihin
kuuluvat myös kulttuuri ja taide. Hämeenlinnan taidemuseon taideaineistot antavat elämyksiä sekä
tukevat keskustelutilanteita ja kohtaamisia. Teokset
ovat pieniä ja kevyitä, joten ne on helppo ottaa syliin
ja käteen katsottavaksi.
Teoksia voi käyttää erilaisissa pienryhmätilanteissa
tai kahdenkeskisten keskustelu- ja muisteluhetkien
virittäjinä. Yhteinen syventymishetki taiteen äärelle
mahdollistaa osallistumisen ja antaa tilaisuuden
löytää elämästä yhä uusia ilon hetkiä.
Hämeenlinnalainen ohjaustoiminnan artenomi
Vuokko Syväntö on käyttänyt lainattavia
taideaineistoja Päivärinteen palvelutalolla. Yksi
lainatuista aineistoista on jäänyt hänelle erityisesti
mieleen. Se sisälsi kuvanveistäjä Anssi Taulun ”Ihmisen osa” -veistoskokonaisuuden. Anssi Taulu on
tutkinut teoksissaan ihmisen elämänkaarta, keskinäistä läheisyyttä ja yhdessäoloa. ”Ihmisen osa”
koostuu kolmesta värikkäästä veistoksesta, jotka ovat nimeltään ”Sisaruus”, ”Oma kuva” ja ”Vihreä
Silta”.
-

Syvennyimme Anssi Taulun teoksien pariin. Toiminnan keskiössä teemana oli: Näillä käsillä.
Istuimme yhdessä ringissä ja jokainen katsoi omia käsiään ja jakoi vuorollaan muille, mitä on
tehnyt käsillään lapsena, nuorena ja aikuisena. Keskusteluissa mentiin aika syvälle ja
pääsimme hyvin lähelle toisiamme, Syväntö muistelee.

Lainaus ja kuljetus
Taideaineistojen lainaaminen on maksutonta Kanta-Hämeen alueella. Lainaksi ottaja hoitaa
kuljetukset ja uudelleen pakkaamisen. Muualle Suomeen peritään pieni lainamaksu: 60 €/kk ja
kuljetukset sovitaan erikseen.
Taideaineistot varataan etukäteen. Ne on pakattu matkalaukkuihin ja ovat noudettavissa
taidemuseon aukioloaikoina punatiilisestä Lohrmann-rakennuksesta. Taidelaukkuja on eri kokoisia ja
-painoisia, joista osa sopii kuljetettavaksi myös julkisissa liikennevälineissä. Joitakin
taidekokonaisuuksia on valmistettu useana kappaleena, joten niitä on mahdollista lainata
samanaikaisesti useaan paikkaan. Lainauksien välissä taideaineistot puhdistetaan tai niitä säilytetään
lainojen välillä riittävä varoaika.
Tarkemmat kuvaukset lainattavista kokonaisuuksista: www.hameenlinnantaidemuseo.fi/taidelaukut
Lisätietoja ja varaukset:
taidemuseo@hameenlinna.fi
p. 050 509 0893
Parhaiten tavoittaa taidemuseon aukioloaikoina.
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