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Kuvat: Elisse Heinimaa

Kesää odotellessa leikitään viidakkoa! Ensin ra-
kennetaan oma pieni viidakko joko ulos pihalle tai 
kotiin sisälle. Sitten tehdään kuva viidakosta.

Viidakko kotiin syntyy vaikkapa huonekasveista ja 
pienistä lelueläimistä. Tarkastele ruukkukasveja tai 
ulkona rakentaessasi pihan kasveja: ovatko lehti-
en muodot pyöreitä, suippoja ja teräväkärkisiä tai 
vaahteranlehteä muistuttavia monihaaraisia? Mon-
tako erilaista vihreää kasveista löydät? Onko leh-
dissä raitoja, viiruja tai täpliä? Valitse viidakkoosi 
pari erilaista kasvia ja asettele eläimet ja muut 
viidakossa piileskelevät hahmot kasvien juurelle.  

Ulkona pihalla puolestaan etsit sopivan paikan, 
jossa kasvaa vihreitä kasveja. Talvi ei onneksi ole 
kuihduttanut kaikkia kasveja ja kevään uudet kasvit 
alkavat tulla esiin! Asettele eläimet viidakkoon ja 
tarkastele näkymää siten, että katsot viidakkoasi 
mahdollisimman läheltä maanpintaa. Kuvittele, 
että olet itsekin pieni eläin ja näet kasvit korkeina 
puina, jotka huojuvat pääsi yläpuolella.

Kun viidakko on rakennettu, ryhdy tekemään siitä 
kuvaa. Piirrä ensin kasvien ja eläinten ääriviivat 
öljypastelliliiduilla – älä käytä mustaa liitua. Musta 
väri lisätään kuvaan viimeiseksi jos sitä tarvitaan, 
sillä se sottaa helposti vaaleammat värit. Voit vä-
rittää liiduilla värejä päällekkäin ja näin saat aikai-
seksi uusia värisävyjä. Kokeile erilaisten vihreiden 
sekoittamista! Millainen vihreä syntyy kun lisäät 
siihen hieman punaista? Tai sinistä? Tai valkoista? 
Kuvaa viidakko pienen eläimen näkökulmasta: 
tarkastele malliasi siten, että silmäsi ovat lähellä 
maata / kukkaruukkujen multapintaa. Silloin kas-
vit ja eläimet näyttävät suuremmilta. 

Viidakko kukkaruukussa

Viidakko pihamaalla
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Mitä tarvitset

Tavoite

Henri Rousseau (1844 - 1910) : Apinoita trooppisessa metsässä (cc)
Tarkastele kuvaa: Montako apinaa löydät? Mikä muu eläin kuvassa piileskelee? 
Millaisia lehtiä kasveissa on? Kuinka monta erilaista vihreää löydät? Huomaa, että 
taivasta on näkyvissä vain vähän, sillä rehevä viidakko ulottuu melkein kuvan ylälai-
taan saakka.

Paperia, ölypastelliliidut tai muut 
väriliidut / värikynät.

Tehtävässä harjoittelet havainnointia, 
kun tarkastelet kasveja, rakennat viidak-
koa ja kuvaat kaikkea sitä. Harjoittelet 
erilaisen näkökulman mukaan kuvaamis-
ta. Opettelet sekoittamaan värisävyjä.

Taustatietoa
Ranskalainen Henri Rousseau (1844 - 1910) 
oli viidakkoa rakastava taidemaalari. Hän 
ei ollut koskaan käynyt oikeassa viidakossa, 
vaan kuvitteli miltä se näyttäisi. Hän kävi 
piirtämässä kasvitieteellisessä puutarhassa 
kasveja ja eläintarhassa tiikereitä ja leijonia. 

Rousseau käytti myös kirjojen kuvia ja vaikka 
postikortteja apuna suunnitellessaan vii-
dakkokuviaan. Mallista piirtämisen lisäksi 
Rousseau käytti mielikuvitustaan. Hän piirsi 
ja maalasi usein kasveja ja eläimiä, joita ei 
ollut olemassakaan.

Henri Rousseau oli itseoppinut taiteilija. 
Hän ei ollut opiskellut taidekoulussa, vaan 
hän oli ammatiltaan tullimies. Tällä netti-
haulla löydät kuvia hänen teoksistaan. 
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