Digitaalisen
mediaprojektin
konseptin ja
tuotannon
suunnittelu
Marjo Mäenpää
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Peli
Wii
tennis

Kenelle peli on
tehty?
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ideointi,suunnittelu, tuotanto

Ideointi: mitä,
kenelle, millä
ehdoin,
resurssein ja
sopimuksin
10/29/09

Suunnittelu:
sisältö,
käsikirjoitus,
rakenne,
tietokanta,
kokoaminen

Tuotanto:
kuvaus,
leikkaus,
koostaminen,
ohjelmointi,
esitys,päivitys
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Projektin valmistelu
1. Mitkä ovat projektin
tavoitteet
I Tulostavoitteet:
II Toteutukseen liittyvät:
III Ehdot:

Mitä on 
saatava aikaan?
Miten/ millaisessa
organisaatiossa ja
aikataulussa ?
Keiden toimesta, millaisin

edellytyksin työ on saatava aikaan?
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Projekti vs.
prosessesi
ideasta projektiksi
tuotannoksi
ja tuotteeksi

10/29/09

Mitä? – projektin missio
Kenelle? – Kenen tarpeisiin? Erikoisuudet?
Tekijänoikeuksien haltijat?
Miksi? – Päämäärät? Enemmän rahaa vai
parempi maailma?
Miten? – WBS - työn ositus,
tsekkauspisteet, välitavoitteet
Koska? – Aikataulu, time lines,
Millä keinoin? – Resurssit, budjetit,
rahoitus,
Kommunikointi – projektin sisällä ja
ulkona
Laadun varmistus – kuka päättä mikä on
hyvä?
6
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Concept plan
Konseptisuunnitelma
Konspepti rakenne, esitys, juliste, paperi...
Projektin taustat – asettaminen
edellytykset, benchmark, käyttäjätutkimus

10/29/09
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uusmediaprojekti
Projektin roolit:
Tuottaja

tuottaja, ohjaaja, talouspäällkkö, projektipäällikkö...

Käsikirjoittaja

konseptisuunnittelijat, käsikirjoittajat,
vuorovaikutussuunnittelijat,
mediasuunnittelijat, editoijat, kuvaajat...

Ohjelmoija

koostajat, ohjelmoijat, tietokanta asiantuntijat...

Käyttöliittymäsuunnittelija

graafiset suunnittleijat,
animaattorit, efektit...

10/29/09
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Työnositusesimerkki - projekti
Taloyhtiön 100-v. historiikki www-sivusto
http://www.asunto-oy-oma.fi
1. kuvankäsittely

taloyhtiön
yhtiökokous
hyväksytty
sisältösuunnitelma ja Marjo
budjetti

taloyhtiön
hallituksen
kokous

rekrytointi
suunnittelu rahoitus

suunnittelu budjetti

asukkaat
valokuvien
hankinta museot
Sanna leiskat, layout

Sanna

koostaminen
kirje
asukkaille
tiedotussuunnitelma
10/29/09

kartat

tekstit

vuorovaikutus
suunnitelma
korjaus
koodaus
lehdistötiedotteet
Mindtrek
1. testaus
2. testaus

kuvaja teksti
proto, demo

final

toimiva
saitti
juhlat,
tiedotus

Marjo
2. Kuvankäsittely
3. Kuvankäsittely
launch juhlat
Marjo

= tarvittavat tehtävät, jotta
9
suunniteltu tulos saavutetaan

Project plan “Pert”

10/29/09
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Pelikonsepti Eko-Vekara

Työryhmä:
Jonna Iljin
Teppo Kotirinta
Lauri Huikuri
Janne Kaasalainen
Marjo Mäenpää
TaiK,
Medialaboratorio
Eija Koski, Suomen
Luonnonsuojeluliitto

10/29/09
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Pelikonsepti Eko-Vekara

10/29/09
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Pelikonsepti Eko-Vekara

Eko Vekara ja kadonneet luonnonvarat -pelidemo
ja konsepti

10/29/09
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Projektin valmistelu: linkkejä
Projektin suunnitelma
Selkeä, joskin suppea itseopiskelumateriaali
projektisuunnitelman laatimisesta.
http://www.sapar.fi/uta/suunnitelma.html
©Tuula Koskenvaara, Sapar Oy

Marjatta Hietalan artikkeli 
Tieteessä tapahtuu-julkaisussa 2001/8
Millaiset kulttuurit tuottavat innovaatioita
http://www.tsv.fi/ttapaht/018/hietala.htm
Suomessa tehtyjä väitöskirjoja, jotka liittyvät
tietojohtamisen monitieteiseen tutkimusalaan.
http://www2.lut.fi/ickm/vaitokset_old.htm
10/29/09
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Projektin valmistelu: linkkejä
P. Roution laaja ja syvällinen aineisto taideteollisen
tuotekehityksen metodeista. Osio: Teollisen tuotteen
kehittäminen
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/03a.htm
KTM:n koordinoima palvelu yrittäjille, yrittäjiksi
aikoville. Linkkejä tietotuotteisiin ja palveluihin,
esim. TEKES:n projektioppaaseen
http://www.yrityssuomi.fi/liston/portal/page.lsp?l=fi

10/29/09
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Birthday party 2.3.1853 - a multimedia
programme for National Museum

10/29/09

16

8

MediaLab and National Museum

Museum: old painting of R. W. Ekman, archives, texts, historical
facts
MediaLab: Interactive design, information design, programming
10/29/09
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A studyproject in MediaLab
1996-2000
Ideas for multimedia from students
Pre-project with National Museum 1997-1998
Multimedia production 1999-2000.

10/29/09
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Vuorovaikutteisen teoksen konsepti
Tiedon elämyksellinen välittäminen,
Taustojen ja yhteyksien luominen näyttelyn
esineistölle
Multimedian keinoja hyödyntävien
ohjelmatyyppien kehittäminen.

10/29/09
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Syntymäpäivät 2.3.1853
Aiheena on romantiikan ajan arki,
erityisesti naisen ja kodin näkökulmasta.
Kehystarinana toimiva R.W. Ekmanin maalaus
Dramaattisen lopun saaneesta kutsuista
avautuu osioita muotiin, sisustustuksen sekä
vapaa-ajan harrastuksiin.

10/29/09
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Syntymäpäivät 2.3.1853 - työryhmä
•
•
•
•
•
•
•

Museovirasto, Suomen kansallismuseo: Kirsti Melanko
Tekstit ja kuvaotimitus: Outi Flader, Helena Edgren
Käännökset englanniksi: The English Center
Käännökset ruotsiksi: Svenska Finlands Folkting
Kuvat: Museoviraston kuva-arkisto, jollei toisin ole ilmoitettu
Reprokuvaus: Marko Hämäläinen
Copyright Suomen Kansallismuseo

•
•
•
•

Taideteollinen korkeakoulu, Medialaboratorio:
Tuottajat: Minna Tarkka, Marjo Mäenpää
Tekstien editointi: Marjo Mäenpää
Käyttöliittymäsuunnittelu: Maari Fabritius, Hanna Haaslahti, Tomi Knuutila, Karri
Laitinen
Vuorovaikutussuunnittelu: Hanna Haaslahti, Tomi Knuutila, Karri Laitinen
Kuvankäsittely: Sini Sopo, Tomi Knuutila, Karri Laitinen
Ohjelmointi: Petri Kola, Timo Lukumaa

•
•
•

10/29/09
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Käsikirjoitusprosessi
•
•
•
•
•
•
•

Ideointi - museon tutkijat
Resurssit, aikataulu, kohderyhmä - kaikki
Kirjallinen ja kuva-aineisto - museon tutkijat
Vuorovaikutussuunnittelu - Medialab
Käsikirjoitus, katselmukset - kaikki
Käyttölittymäsuunnittelu - Medialab
Ohjelmistosuunnittelu - Medialab

10/29/09
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MULTIMEDIAKÄSIKIRJOITUS: SYVENTÄVÄ KOHDE / SS 22.6.1999
Biedermeier-maailma
”Nainen kodin luojana”
TAVOITE
Tavoitteena on valottaa peruskävijälle aikakauden (n. 1830-50) yläluokkaista asuin- ja
elämäntapaa R.W. Ekmanin maalauksen avulla. Painopiste on naisen roolissa interiöörin
muokkaajana. (OF 12.10.98)
YMPÄRISTÖ
Kosketusnäytöllä varustettu multimediapiste, josta näköyhteys alkuperäismaalaukseen.
MULTIMEDIAN RAKENNE
Multimedia koostuu yhdestä päätasosta (kuva R.W. Ekmanin maalauksesta: Interiööri
Vähä-Heikkilän talosta1853) ja 18-28 alatasosta (=informaatiosivut/ ”pop-up”-laatikot).
Kukin alataso sisältää sekä kuvamateriaalia että tekstiä, jota maksimissaan voi olla n. 8
riviä. Kuvat ovat lähikuvia maalauksen yksityiskohdista, niitä vastaavista esineistä tai
pienehköjä kuvakollaaseja. Alatason sivut eivät sisällä linkkejä eteenpäin tai muille
alasivuille, vaan niistä voidaan palata ainoastaan takaisin päätason maalaukseen.
KÄYTTÖLIITTYMÄ
Multimedian käyttöliittymä on skannattu värikuva maalauksesta, jota painelemalla
käyttäjä saa tietoa kuvan sisältämistä yksityiskohdista, aikakauden vallitsevista
suuntauksista jne.. Kuva täyttää koko kosketusnäytön kuva-alan. Tarvittaessa voidaan
kuvan päälle, näytön oikeaan alareunaan, sijoittaa 1-2 graafisin symbolein varustettua
informaatio-/”help”-painiketta.

10/29/09
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I. vaihe: Tausta-artikkeli ”Taulun tarina” –osaan.
1. Outi Flanderin kirjoittama versio
I TAITEILIJA
1. stafflikuva 2
96 (piippu)
13 ja 15

2. kuva taulusta 97

Rouva W:n muotokuva

Kalevala-luonnos

Robert Wilhelm Ekman syntyi Uudessakaupungissa 1808 säätyläisperheen poikana.
Elämänsä aikana hän ehti saavuttaa Ruotsissa kuninkaallisen hovi- ja historiamaalarin
arvonimen - oli vähällä tulla jopa professoriksi. Kotimaassa häntä on totuttu nimittämään
Suomen taiteen isäksi.Vaikka Ekmania taiteilijana voidaankin pitää keskinkertaisena, oli
hänellä taiteeseemme kuitenkin suurempi vaikutus kuin Lauréuksella, Finnbergillä tai jolla
kulla muulla ennen vuotta 1850.
Otettuaan Finnbergiltä piirustustunteja Ekman aloitti 1824 menestyksekkäät opinnot
Tukholman taideakatemiassa. Vuonna 1828, ensimmäisellä kotimaanvierailullaan, Ekman
oleskeli majuri C.A. Kothenin luona Paimiossa (Loppis gård). Tuon vierailun tulosta on
historioiva ryhmämuotokuva perheen tyttäristä, kertova tilannekuva ajatuksia herättävine
sisältöineen. Puhdas muotokuva oli tuolloin vielä ala-arvoinen. Suuren matkastipendin
turvin hän opiskeli Pariisissa historiamaalari Paul Delarochen johdolla. Ekmanin kanssa
Pariisissa 1838 oli myös lahjakas ruotsalainen piirtäjä, luutnantti Fritz Ludvig von Dardel
(1817-1901 ja maalari, graafikko, kuvanveistäjä Johan Wilhelm CARL Wahlbom (181058), jonka puolisosta (!?) Ekman maalasi muotokuvan.
Vuonna 1840 tarjoutui puolestaan tilaisuus Rooman-matkaan. Kotimaahan taiteilija palasi
1845 juhlittuna ja asettui Turkuun opettajaksi piirustuskouluun. Naimisiin hän meni 1848
Josefine Pippingsköldin kanssa, jonka sisarpuoli taasen oli naimisissa C.A. Kothenin
kanssa. Ekman oli äidin puolelta sukua Pippingsköldeille ja oli jo opiskeluaikanaan saanut
Ruotsiin tukea tulevalta anopiltaan, professorinrouva Beata Maria Pippingsköldiltä.
Kansallisen aiheenvalintansa, monumentaalimaalaustensa ja opetustoimintansa ansiosta
Ekman loi perustan suomalaiselle maalaustaiteelle. Hänen oppilaistaan mainittakoon
veljenpoika Anders Ekman, Fredrik Ahlstedt, Berndt Lindholm, Walter Runeberg, E.A.
Liljelund, Karl Emanuel Jansson ja Alexandra Frosterus-Såltin.

Mummo ja tyttö
Cygnaeus, Runeberg
Pakeneva pakanuus
Lemminkäisen äiti

Suomen kansallismuseon kokoelmissa on kymmenkunta taiteilijan öljyvärimaalausta, eri
henkilöitä esittäviä piirustuksia sekä joukko Kalevalaan liittyviä luonnoksia ja muita
tussitöitä, jotka osaltaan valottavat hänen elämäntyötään.
Kansanelämänkuvaukset runsaine yksityiskohtineen tarjosivat kipeästi kaivattua
kansallistunnetta rakennusaineeksi identiteettiään luovalle suuriruhtinaskunnalle.
Kansanrunous, lukutaitoisuus ja luterilainen uskonto olivat suomalaisuuden kulmakiviä,
minkä Ekmankin hyvin tajusi.
Hän maalasi myös joukon muotokuvia ja alttaritauluja. Turun tuomiokirkon kuorin freskot
olivat työn alla 1850-54.
Alamäki alkoi, kun taiteilija tarttui Kalevala-aiheisiin yleisön kannalta aivan liian
vanhentuneista ja ihanteellisista lähtökohdista käsin. Naapurimaan kova kritiikki jatkui
murskaavana kotimaassakin, ja lopulta täällä ei hyväksytty enää mitään hänen tekemäänsä.
Taiteemme isä kuoli eristäytyneenä ja velkojien ahdistamana Turussa 1873.
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SYNTYMÄPÄIVÄJUHLA 2. MAALISKUUTA 1853
1.
SYNTYMÄPÄIVÄJUHLA 2. MAALISKUUTA 1853
Historioiva ryhmämuotokuva on Suomen taiteessa harvinainen sisäkuva.
R.W.Ekman <linkki: taiteilija> maalasi sen ystävänsä vapaaherra Samuel Werner
von Troilin tilauksesta 1857. Taulusta näemme kuinka kodista tuli romantiikan
ajalla yksityinen olohuone. Kuvassa näkyy huonekasvien lisääntyminen,
huonekalujen ryhmittely mukaviksi seurustelunurkkauksiksi.<linkki:
koti/huonekalut> Romantiikan ajan kodissa yhteistä vapaa-aikaa vietettiin
kirjallisuuden ja musiikin parissa. Ryhmämuotokuva kertoo myös dramaattisen
tarinan turkulaisesta Vähä-Heikkilän kuninkaankartanosta ja kartanon emännän
syntymäpäivistä vuodelta 1853.
2.
2.3.1853
On kylmä ja tuulinen maaliskuun ilta. Kartanon kotoisaan saliin on kokoonnuttu viettämään
vapaaherratar von Troilin 46-vuotis syntymäpäiviä. Vieraiden joukossa on myös taiteilija
Ekman ja hänen puolisonsa.
3.
Maalauksen henkilöt
Samuel Werner von Troil <piippumies><3.1.>
Johanna Maria von Troil (o.s. von Kothen) <kartanon emäntä><3.2.>
Johanna Eleonora Lovisa Mathilda Meurman (o.s. von Troil) <lukeva nainen> <3.3.>
Bertha Maria Meurman <lapsi sohvalla> <3.4.>
Josefina Pippingsköld <taiteilijan puoliso, lähinnä istuva nainen><3.5.>
Onko taulussa mukana???

Hedvig Johanna Maria (Mimmi) von Troil <soittava nainen><3.6.>
Maalauksen henkilöt
3.1. Samuel Werner von Troil (1798-1865), kartanon isäntä, vapaaherra, Hämeen läänin
kuvernööri, pankinjohtaja.
3.1.1.
Isännän isä, Knut von Troil (1760-1825) oli arkkipiispa Samuel Troiliuksen poika,
kenraaliadjutantti, vapaaherra, Turun ja Porin läänin maaherra 1806-16, paroni.
Ensimmäisen puolison Margareta Johanna Groenin kanssa viisi täysi-ikäiseksi ehtinyttä
lasta (Samuel Wernerin lisäksi Beata Maria, Mimmi 1802, Uno 1803, Knut 1804 ja
Johanna Sofia Fredrika 1808).
Knut von Troilin tehtävä oli hoitaa läänin asioita siirryttäessä Ruotsin vallasta Venäjän
yhteyteen. Paroni von Troil saavutti nopeasti keisari Aleksanterin luottamuksen. Hän oli
suosittu Turussa ja keskeinen hahmo kaupungin seuraelämässä. Hänen kotiinsa Brinkkalan
taloon kokoontuivat kaupungin seurapiirit ja korkea-arvoiset venäläiset sotilashenkilöt.
Knut von Troilin vuokrasi Vähä-Heikkilän vuodesta 1818 ja rakennutti vuonna 1820
kuninkaanlatokartanon läheisyyteen kaksikerroksisen puutalon. Samaisen talon, jossa
2.3.1853 vietettiin herra paronin vanhimman poan vaimon syntyäpäiviä. Talo paloi maan
tasalle 1853.
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SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT 2.3.1853 //oli keskiviikko//
// 1.TASO-tulipalo //
1.
Kylmä, tuulinen talviyö.
Kuusi henkilöä on kokoontunut Vähä-Heikkilän kartanoon Turkuun viettämään vapaaherratar von Troilin
46-vuotissyntymäpäivää.
Interiöörikuva kartanon salongista esittää leppoisaa illan hetkeä ennen vieraiden, taiteilija Ekmanin ja
hänen puolisonsa Josefinan, poistumista.
2.
Idylli särkyi rytinällä, kun yön hiljaisina tunteina syttynyt tulipalo
tuhosi koko kaksikerroksisen puutalonran irtaimistoineen.
Palo havaittiin noin kello neljä aamulla.
3.
Talonväki heräsi palon aiheuttamaan meteliin - räjähtävään ruutisarveen, kaatuvaan seinään.
Herra von Troil puolisoineen ja Hedvig-tyttärineen pelastautui ikkunasta keittiönportaiden katoksen kautta
hankeen.
4,
Alakerrassa, toisessa päässä taloa, von Troilien vanhempi tytär Mathilda, neuvoi palvelustyttöä
pelastamaan pienet lapsensa Ottilian ja Berthan kantamalla nämä ikkunasta ulos.
Itse hän lähti kohti yläkertaa auttaakseen vanhempiaan.
5.
Ulkona Ottilia oli kauhuissaan takertunut palvelustyttöön, niin ettei tämä päässyt hakemaan sisällä
odottavaa Berthaa.
Järkyttynyt Bertha hyppäsi takaisin huoneeseen, mistä hänen ruumiinsa myöhemmin löytyi paikalta, jossa
äidin sänky oli ollut.
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KM - MULTIMEDIA “Kuvaelma romantiikan aikakaudelta“
Edgren, Flander

5.8.1999

SISÄLTÖRUNKO
6 KOHTAUSTA - 6 KUVAA TAULUSTA (liite)
I TAITEILIJA
PÄÄKUVA: signeeraus taulun takaa
VÄLIKUVA: taiteilija stafflin ääressä
1. R.W. Ekman
2. elämäntyön esittely (KM-teoskuvia)
II TEOS

PÄÄKUVA: koko taulu ilman kehyksiä
VÄLIKUVA: joku miljöökuvista ; rajattu henkilö tai henkilökollaasi
1. aihe, syntyhistoria (mitä esittää, miksi tehty)
2. henkilöt
3. miljöö (johdantoteksti/spiikki, Turku-kuvat)

III PUVUT JA
PÄÄKUVA: rouva Ekman
KAMPAUKSET VÄLIKUVA: mies ; lapsi
1. ajan pukeutuminen
2. nainen (kampaukset, korut, KM-pukukuvia)
3. mies
4. lapsi
IV ROMANTIIKAN- PÄÄKUVA: taulun keskiosa ilman ihmisiä
AJAN KOTI
VÄLIKUVA: esim. veistos
1. biedermeier sisustamisessa
2. kalusto (verhoilukankaat)
2.1. eri esinetyypit kuvina (peili,sohva,tuoli,pöytä,valaisin)
3. ikkunaverhot (asettelu, pidikkeet), kaihtimet
4. matot (lattia)
5. tapetit
6. veistos (joko tässä tai sisällytetään kohtaan 2.1.)

10/29/09

V HUONEKASVIT PÄÄKUVA: oikeanpuoleinen ikkuna
VÄLIKUVA: ikkuna rakennuksessa
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1. ikkunaviljelyn historia, ikkuna

14

5. SISUSTUSTEKSTIILIT
Jos yleisotsikoksi valittaisiin sisustaminen, voitaisiin tähän osioon
sisällyttää myös tapetit. Toisaalta voidaan harkita koko tekstiiliosuuden
yhdistämistä muuhun Biedermeyer-ajan kalustamiseen.
"Sisusta oma romantiikan ajan kotisi" (jo aikaisemmin esiintynyt idea)
Idea tarjoaa mahdollisuuden leikitellä sisustuselementeillä samalla
hyödyllistä informaatiota keräten. Jos käyttäjä voi luoda olemassaolevasta
materiaalista oman ja persoonallisen kombinaationsa, on hän luultavasti
motivoituneempi käymään läpi runsasta detaljimateriaalia (?).
- Maalauksen huoneesta tehdään pelkistetty pohjamalli. Käyttäjä saa valita
selailtavakseen "kuvastoja", joissa esitellään eri verhokankaita,
-malleja, -tankoja sekä muita kodin tekstiilejä, kuten matot, ryijyt,
globeliinit. Myöskin lattiamallit voitaisiin sisällyttää tähän. Kustakin
vaihtoehdosta kerrotaan taustatietoja, esim. mistä materiaali on
lähtöisin, mikä siitä tekee muodikkaan jne. Asettelumallien kohdalla
voidaan kertoa yksityiskohtaisesti, miten kyseinen asettelu on saatu
aikaan laskostamalla, taittelemalla, ompelemalla jne.. Hintavertailukin
voisi olla eräs mielenkiintoinen valinnan kriteeri. Valittu objekti näkyy
samantien huonepohjassa, jossa se voidaan joko pitää tai vaihtaa edelleen.
Valmiin huoneen voisi vaikkapa tulostaa tietoineen.
"Romantiikan ajan koti Suomessa ja naapurimaissa"
Painottuen edelleenkin etupäässä romantiikan ajan kotiin Suomessa,
voitaisiin mukaan ottaa naisen asema ja sisustamistrendit esim. Ruotsissa
tai Venäjällä. Linkiksi voitaisiin kehitellä juoni esim. "ulkomaan
serkuista", joiden elämää peilattaisiin von Troilien elämään laajemman
kontekstin ymmärtämiseksi.
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- Tämä voitaisiin toteuttaa esim. "kuvitteellisen kirjeenvaihdon" avulla
siten, että rouvat kertoisivat kuvaillen (= kerrotaan ja näytetään kuvia)
omista kodeistaan ja sisustusmieltymyksistään
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SISÄLTÖ
Ehdotus sisältösuunnitelmaksi:

LINKKI

TEKSTI
Hyödyn aikakausi, valo, lämpö,
vedottomuus

KUVA

Kattovalaisin
Pyöreä valaisin

Öljylamput, kynttilät

Lähikuva

Kirja

Kirjan kansi

Makaava lapsi

Koivu ja Tähti, kirjallisuus
Lukeminen, kotielämä, nainen
tunnelmanluojana
Lapsen asema kotona, leikit,
harrastukset

Selin istuva nainen

Naisen puvut, kampaukset, muoti

Nojaava nainen
Piippua polttava
mies

Arvomaailma, uskonto, tavat
Piipun ja tupakanpoltto miesten
harrastuksena

Patsas

Sisustaminen, koristelu, patsaan tiedot

Lähikuva

Soittava nainen

Soittaminen, seurustelu, juhlat

Yksityiskohta

Taffelipiano

Soittimet, musiikki, taffelipiano
Keskiluokkainen biedermeier,
tunnusmerkit

Taffelipiano

Matot, funktio, asumismukavuus, tuonti?
Kasvit asuinhuoneissa, funktio, suositut
lajit

Lähikuva

Yksityiskohta

Ikkunalasi

Verhot, funktio, trendit, tekstiilit
Verhotangot, pidikkeet, muodot,
materiaalit
Kodin ja naisen asema porvarill.
maailmassa

Tapetti

Seinätapetit, mallit, materiaalit, liisterit

- Pöytä?
- Katto?

Pöydät, mallit, ruokailu
Rakentaminen, materiaalit, asunnon
koko

- Maalaus 1?

Taide, taiteilijat, aiheet, muotokuvat, arvo

Lähikuva

Taulun tiedot, Ekmanin esittely

Ekmanin
kuva

Lukeva nainen

Tuolit
Matto
Huonekasvit (x5)
Verhot
Verhotangot

Lähikuva

Lähikuva
Lähi/Aihekuva
Lähi/Aihekuva
Lähi/Aihekuva
Posliinipiippu

Lähikuva

Lähikuvia

Yksityiskohta
Ulkokuva
Kollaasi/lähik
.
Lähi/Aihekuva
Ulkokuva

- Maalaus 2?
- Maalaus 3?
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- Signeeraus?
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Josefina Pippingsköld ja
Josefina
Pippingsköld ja
R.W. Ekman
R.W.
Ekman
Ekmanin
elämä
Josefina
Pippingsköld
Ekmanin
elämä ja
R.W. Ekman
Ekmanin elämä

”Virta”, kuvia romantiikan ajan
kodista ja elämästä

Muoti

Iloiset
illat

Kodin
sisustus

Huonekasvit

Taulun
tarina

Tulipalo

Knut Von Troil

Ekmanin
elämä

Josefina Pippingsköld ja
R.W. Ekman
Ekmanin elämä

Samuel Von Troil
Johanna Von Troil

Ottilia Meurman
Mathilda ja
Bertha Meurman

Tulipalo ja surutyö

Otto Meurman
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Maan ja veden viljaa
Erityiskohde,
Multimediaesitys laajenee videoiden myötä
näyttelytilaan.
Aiheena suomalaiset peruselinkeinot –
kalastus,maanviljely ja karjanhoito
Esitellään kansatieteellisen elokuva- ja
valokuva-aineiston kautta.

10/29/09
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Kertomus uudella medialla
• Tarinat ovat tärkeitä ihmisille.
• Bruno Bettelheim: sadut ja kertomukset auttavat
lapsia käsittelemään kielteisiä tunteitaan.
• Freudilaiseen typologisointiin perustuen Bettelheim
esittää, että satujen avulla yksilö voi käsitellä
tunteitaan.
• Sadut käsittelevät universaaleja ongelmia,
tuntemuksia, jotka saattavat vaivata myös lapsen
mieltä.
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