OPASTUSPAKETTI

Tartuntapintoja - uushankintoja Oulun taidemuseon kokoelmasta
16.6. -10.9. ja 22.9. - 14.4.2013 (kokoelmasali Salkku, 2. kerros)

Oulun taidemuseon viime vuosien teoshankintoja esitellään kokoelmasali Salkussa. Näyttelyn kokonaisuus jakautuu kolmeen teemalliseen osioon: yksilöön, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Yksilöä tarkastellaan eri aikakausille sijoittuvien taiteilijoiden omakuvien välityksellä. Omakuvia on tehty monilla eri
tekniikoilla ja erilaisista lähtökohdista käsin. Yhteiskunta-osiossa on nähtävissä paikoin uhkaavin tunnelmin sävyttynyttä kansainvälistymisen pohdintaa. Ympäristön olemus ja tila puolestaan näyttäytyvät näyttelyn teoksissa monipuolisesti: katseltuna, hahmotettuna, tunnettuna ja elettynä.
Tähän opastuspakettiin on poimittu kustakin teemallisista osioista vähintään yksi teos. Teosten tarkastelun avuksi on taustatietojen ohella koottu kysymyksiä ryhmässä tapahtuvan keskustelun virikkeiksi.
Näyttelystä on myös tehtävämoniste, joka sopii näyttelytilassa teosten äärellä täytettäväksi. Koulutyöskentelyä varten kunkin teoksen pohjalta on laadittu lisäksi tehtäväideoita. Tehtävämoniste sopii etenkin
yläaste- ja lukioikäisille, mutta opastuspaketti ja tehtäväideat ovat sovellettavissa myös tätä nuoremmille.
HUOM! Muistathan ottaa tarvitsemasi opetusmateriaalit koululta mukaan, sillä museolla niitä ei ole mahdollista tulostaa.
Tehtävämonistetta täytettäessä on museolla käytettävä kirjoitusalustaa. Tällä pyritään ehkäisemään mm.
seiniin nojailua teosten läheisyydessä. Alustoja voit lainata museon Info-pisteestä.

OPASTUSPAKETTI

YKSILÖ

TEOS:

Peiliin 2010,
vesiväri ja lyijykynä paperille,
videoloop
TAITEILIJA: Jussi Valtakari s. 1955
Taivalkoski
1975 – 1978, Lahden taidekoulu
Teosta Peiliin varten Jussi Valtakari on maalannut ja piirtänyt 76 omakuvaa kahdeksan kuukauden aikana (27.2. - 26.10.2010) käyttämällä
mallina omaa peilikuvaansa. Teokseen kuuluu
lisäksi omakuvista rakennettu videotallenne.
Taiteilija kertoo teoksen idean lähteneen häneen
kohdistuneesta huomautuksesta ”sun ois syytä
katsoo peiliin”.
Jussi Valtakari on Taivalkoskella asuva taidemaalari, joka maalaamisen ohella tekee myös
puuveistoksia. Hänen teoksiaan on useiden kotimaisten kaupunkien kokoelmissa ja hän on
osallistunut näyttelyihin ja performansseihin
Suomessa ja ulkomailla. Hän on Oulun taiteilijaseuran, Kuvasto ry:n ja Taidemaalariliiton jäsen.
Lisäksi hän on toiminut taideopettajana lukuisilla
paikkakunnilla.

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:


Ovatko kaikki teoksen omakuvat
keskenään samanlaisia? Millaisia
eroja löydät niistä? (esim. koko vaihtelee
ja pään asento vaihtelee)



Onko omakuvien sävymaailmoissa ja
valaistuksissa eroja? Erotatko eri
vuorokaudenaikoja? Entä vuodenaikoja? (esim. osa värimaailmaltaan kellertävämpiä, toiset sinertävämpiä)










Huomaatko teoksen tekemiseen
käytetyn ajanjakson (8 kk) omakuvissa jotenkin? (esim. hiusten kasvu)
Välittyykö omakuvista jotakin taiteilijaa koskevaa tietoa? Millainen ihminen hän voisi olla?
Taiteilija on melko vakava omakuvissaan. Mikä tähän voisi olla syynä?
Hymyileekö hän jossain omakuvassaan?
Miksi taiteilijat tekevät omakuvia?
(esim. oman identiteetin ja habituksen tarkastelu)

Millaisia Jussi Valtakarin omakuvat
ovat verrattuna Tartuntapintojanäyttelyn muihin omakuviin?
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TEOS:

Harsh Reality 2005,
pronssi, villaneule, rikkimaksa,
hopeanitraatti, ammoniumkloridi /
salmiakki ammoniakki, mehiläisvaha
TAITEILIJA: Matti Kalkamo s. 1968, Tampere
1991–1994, Kankaanpään taidekoulu
1990–1991 Limingan taidekoulu

Teoksen Harsh Reality lähtökohtana ovat taiteilijan muistikuvat ala-asteen sotatantereelta vuorenvalloituksineen ja lumipesuineen. Tuolloin ei
vihollisuuteen tarvittu kuin vääränlainen villapaita. Elämän ”kova todellisuus” valkeni Kalkamolle
siis jo varhain. Teos ei kuitenkaan ole kuvaus
taiteilijasta kiusattuna tai kiusaajana vaan se
kuvaa yritystä asettua toisen asemaan. Samassa
sivustakatsojan tai tarkkailijan roolissa taiteilija
tuntee olevansa yhä. Usein Kalkamon teoksissa
on materiaaleina käytetty pronssiin yhdistettyä
hylättyä, löydettyä tai kerättyä materiaalia.
Harsh Reality -teoksen Jussi-paita on löydetty
vaatekeräyksestä.
Kalkamon teokset ovat usein omaelämänkerrallisia ja toisinaan hän käyttää kehoaan tai kasvojaan teoksissaan. Tällöin ei aina suinkaan ole
kyse omakuvasta, vaan omasta kehosta otettu
valos toimii fyysisenä hahmona jollekin ajatukselle.
Materiaalien suhteen taiteilija kertoo olevansa
kaikkiruokainen. Esineen arkinen funktio tai
muoto voi olla lähtökohta, josta teoksen vinksahtanut ajatusyhteys kasvaa omiin maailmoihinsa. Usein hänen teoksissaan monumentaalinen pronssi ja kierrätetyt arkiset esineet
esiintyvät sopuisasti yhdessä.
Kalkamo on toteuttanut useita julkisia teoksia ja
hänen teoksiaan on myös esimerkiksi Tampereen taidemuseon ja Kiasman kokoelmissa. Kalkamo oli Ars Fennica -ehdokkaana vuonna 2009.

Lisätietoja ja kuvia: http://www.kalkamo.fi/

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:





Mikä kiinnitti teoksessa ensimmäiseksi
huomiosi?
Minkä ikäisen ihmisen pää veistoksen
hahmolla voisi olla? Minkä ikäiselle
paita voisi kuulua?
Onko teoksen hahmolla liian suuri pää
verrattuna villapaitaan? Mistä tämä
mahtaa kertoa? (esim. lasten ”pakosta”
kasvaa isoiksi ja kantaa vastuuta jo pieninä)

















Vai onko hahmolla liian pieni villapaita? Mistä tämä vaihtoehto kertoo?
(esim. aikuisten leikillisyydestä ja sisimmäisestä lapsellisuudesta)

Mistä veistoshahmon kasvonilme ja
olemus viestii?
Miksi kouluissa ja työpaikoilla tapahtuu kiusaamista? Mitkä seikat voivat
aiheuttaa kiusaamista?
Millaista on erilaisuus? Missä määrin
erilaisuus on havaittavia fyysisiä asioita?
Kumpi on vaikeampaa: oman erilaisuuden avoin esiin tuominen vai muiden joukkoon sulautuminen?
Mistä asioista identiteetti koostuu ja
kuinka se muodostuu? Kuinka paljon
identiteettiin liittyy esittämistä, entä
esiintymistä?
Mitä pukeutumisella voi viestiä? Mitä
esimerkiksi Jussi-paita voi kertoa kantajastaan? Viestiikö se erilaisista asioista maaseudulla kuin kaupunkiympäristössä? Millaisia arvoja ja elämäntapoja voisi liittää Jussi-paitaan? Mikä
vaatekappale edustaisi täysin päinvastaista elämäntyyliä?
Mainitse kuuluisa Jussi-paidan käyttäjä. (Duudsonit)
Voisiko olla olemassa ihmistä, joka sulautuisi mihin tahansa ympäristöön?
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YHTEISKUNTA

TEOS:

Sarjasta Suoja: Love and Peace
2001–2005, tehdasvalmisteinen
teltta, käsin virkatut liinat
TAITEILIJA: Kaija Kiuru s. 1959 Sodankylässä, asuu Rovaniemellä

ja luonnonmateriaaleja. Häntä kiinnostaa ihmisen ja ympäristön kyky ja toisaalta kykenemättömyys sopeutua toisiinsa ja kulloinkin vallitsevaan tilaan. Teoksia prosessoidessaan Kiurulla
on tapana lukea kulloiseenkin aiheeseen

1987–1991, Lahden taideinstituutti

Kaija Kiurun tilateoksen rakenteena on kupolimallinen telttarunko, jonka seinämät on korvattu
erikokoisilla ja -värisillä virkatuilla pitsiliinoilla.
Teos viittaa väljästi telttakankaiden alkuperäiseen käyttöön taivaankannen symbolina. Toisaalta teltta voi viitata myös seikkailuun ja leirielämään. Teltan voi tulkita myös yhdeksi pysähdyspaikaksi syklisellä elämänmatkalla ja siten viittauksena nomadistiseen elämänmuotoon.
Teokseen käytetyllä teltalla on myös telttailtu
oikeasti.
Teoksen aihe on jatkumoa taiteilijan aikaisemmille suoja-teemaan liittyville telttateoksille,
jotka saivat alkunsa vuonna 2002 Norjan Lofooteilla lähtökohtanaan pakolaisleirit ja tieto, että
80 % maailman pakolaisista on naisia ja lapsia.
Telttateokset viittaavatkin suoraan naisten asemaan kodin rakentajana ja koossa pitävänä
voimana sekä vapaaehtoiseen ja pakolliseen
kodittomuuteen sotien ja luonnonkatastrofien
keskellä. Hippiaikaan liitettävissä oleva ajatus
"Love and Peace" ei siis välttämättä teoksen
kohdalla tarkoita 60-lukulaisittain rauhaa ja rakkautta, sillä elämä harvoin on niin helppoa ja
huoletonta, kuin teltta voi ensisilmäyksellä viestittää. Kiuru käsittelee suoja-teemallaan suojaa
ja suojattomuutta niin fyysisenä kuin henkisenäkin tilana. Pitsinen teltta on asettumisen muotona tila tilassa.
Kaija Kiuru on kuvanveistäjä sekä tila- ja ympäristötaiteilija, joka suosii teoksissaan kierrätys-

liittyvää tietokirjallisuutta ja seurata aiheesta
käytävää keskustelua. Hänen teoksensa ovat
informaation, keskustelun ja omien pohdintojen
vyyhdestä syntyneitä tiloja, eivät välttämättä
suoria viittauksia lähtökohtiinsa.
Taiteilija on tehnyt vuonna 2006 prosenttitaideteoksen ”Mukulat” Kuivasrannan päiväkotiin.
Lisätietoja ja kuvia: http://www.kaijakiuru.net/

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:










Miten ja mistä materiaaleista teos
on valmistettu?
Oletko nähnyt vastaavia pitsiliinoja
jossakin? Millaisia mielikuvia ne herättävät?
Oletko joskus telttaillut? Millaista se
oli?
Millaista Kaija Kiurun teltassa olisi
telttailla? Milloin ja missä siinä telttailu olisi mukavaa?
Millaista olisi olla teltan sisällä? Millaisen tilan se luo sisälleen?
Millaisia ajatuksia herää teoksen
nimestä?
Millaisilta uhkilta / vaaroilta teltta
voisi suojata? (Esim. pahat ajatukset, surullisuus)



Miltä asioilta teltta ei suojaa? (Esim.
sääsket, tuuli, sade)



Millainen on hyvä tila? Mistä tekijöistä se rakentuu?
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TEOS:

Burka 2004,
pellava, puuvilla, villa ja silkki
TAITEILIJA: Aino Kajaniemi s. 1955,
Jyväskylä
1978–1983, Taideteollinen korkeakoulu, tekstiilitaide
1975–1977 Pitäjäveden kotiteollisuuskoulu

Aino Kajaniemen Burka-teoksessa tummaan
burkaan pukeutunut nainen juoksee hurjaa
vauhtia niin, että helmojen alta paljastuu vaalea
mekko. Teos on Naisena-sarjasta, jossa taiteilija
on käsitellyt olemisen kerroksellisuutta. Pinnan
alta voi löytyä salaisia asioita, kuten teoksessa
Burka havainnollistuu: raskaan burkan alta löytyy pieni kesämekko, joka ei rajoita liikkumista.
Kajaniemi kertoo pitävänsä asioista, joihin sisältyy vastakohtaisuuksia. Hänen teoksissaan
hahmot ovat usein keskellä elämän monimutkaisuutta ja ristiriitoja. Hän tekee taidetta pienistä
hetkistä ja tunnelmista niin, että ne vertauskuvallisesti kertovat myös jostakin laajemmasta.
Tekstiilimateriaalit tuovat raskaisiin aiheisiin
pehmeyttä ja optimismia.
Aino Kajaniemi on pitkän linjan jyväskyläläinen
tekstiilitaiteilija, jonka tekstiiliteokset on kudottu
perinteisellä ranskalaisella kuvakudostekniikalla.
Hänen teoksensa käsittelevät ihmisen elämään
liittyviä hetkiä, tunteita ja tilanteita.
Kajaniemi on suunnitellut ja toteuttanut lukuisia
julkisia teoksia terveyskeskuksiin, kouluihin,
vanhusten
palvelutaloihin,
liikuntapaikkoihin
sekä virastoihin. Hänen teoksiaan on myös yksityisyritysten kokous-, aula- ja ruokailutiloissa. Lisäksi hän on suunnitellut liturgiset tekstiilit
kuudelle kirkolle. Hänen teoksiaan on nähty
1990-luvun puolivälin jälkeen paljon myös ulkomailla
Lisätietoja ja kuvia:
http://www.elisanet.fi/aino.kajaniemi/index.html

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:






Mitä materiaaleja Kajaniemi on
käyttänyt teoksessaan?
Kuinka tekniikka sopii teoksen aiheeseen?
Millainen tunnelma teoksessa on?
Mistä asioista tunnelma rakentuu?
Miksi nainen juoksee kuvassa?
Teoksen nimi on Burka, tiedätkö mikä burka on? Ketkä sellaisia käyttävät? (Burka on musliminaisten pääasiassa
Afganistanissa, Pakistanissa ja PohjoisIntiassa käyttämä kangasasuste, joka peittää
koko vartalon kasvoineen tai jättäen osan
kasvoista näkyviin. Tavallisesti se on sininen,
mutta myös muun värisiä burkia käytetään.
Burkan käyttö on hijabin, naisten ”vaatimattoman pukeutumisen” äärimmäinen muoto,
eikä suurin osa maailman musliminaisista
käytä burkaa.)










Mitä ongelmia burkan käyttöön voi
liittyä? Mitä hyviä puolia?
Onko ”länsimaisessa” tavassa pukeutua mielestäsi jotakin ongelmallista? Mitä hyvää siinä on?
Mitä olet mieltä koulupuvuista? Missä sellaisia käytetään?
Koetko, että jotkin seikat rajoittavat
sinun pukeutumistasi? Millaisia nämä rajoitukset ja esteet ovat?
Voivatko rajoitteet olla hyviä ja tarpeellisia?
Miksi oma kulttuuri ja perinteet ovat
tärkeitä ihmisille?
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YMPÄRISTÖ
TEOS:

Kittilä 2006,

KYSYMYKSIÄ JA KESKUSTELUNAVAUKSIA:

puu, tussi, liitu, guassi, paperi
TAI: Helena Junttila s. 1963, Sodankylä
1985–1989, Vapaa Taidekoulu, Helsinki, ammatillinen linja
1983–1984 Oriveden opisto, kuvataidelinja

Kittilä kuvaa Helena Junttilan lapsuusmuistoja
Kittilästä. Teoksen oikealla puolella taiteilija ja
naapurin lapsi juoksevat hangella kohti läheistä
vaaraa. Hänen lapsuutensa kotitalon ja mummolansa välissä sijaitseva pikkumetsikkö on kuvattu teoksen vasempaan alakulmaan. Teoksessa
näkyy myös, kuinka taiteilijan Tessu-pystykorva
kävelee kohti kirkkoa. Tapahtumia tarkastelee
taustalta suuri musta karhuhahmo eli Kittilän
henki.
Helena Junttila tunnetaan tussipiirroksistaan ja
maalauksistaan, joissa hän kuvaa ihmistä eläinten, kasvien, myyttisten hahmojen ja luonnonvoimien kanssa. Eläimistä etenkin karhu on tavallinen Junttilan teoksissa. Se ei esiinny erityisen miehisenä tai naisellisena hahmona, vaan
sisältää pikemminkin molemmat – kaikki taiteilijan lapsuuden tärkeät henkilöt; isän, äidin ja
mummon.
Junttila kertoo kuva-aiheidensa
kumpuava suurelta osin samasta lähteestä kuin
unet: alitajunnasta. Etenkin piirtäessään hän
koettaa siirtää väläyksenomaisen vision suoraan
paperille, eikä hän koskaan luonnostele teoksiaan.
Helena Junttila asui lapsuutensa Kittilässä. Lapsena hän kävi mielellään yksin kirkossa, joka
sijaitsi noin kahden kilometrin päässä taiteilijan
kodista. Kerran hänen koiransa seurasi perässä,
ja tuli sisälle kirkkoon. Pastori huomautti hänelle
tuolloin, etteivät eläimet saa tulla kirkkoon. Tämän jälkeen Helena lopetti jumalanpalveluksissa
käymisen.
Lisätietoja ja kuvia:
http://personal.inet.fi/taide/junttila/












Millä välineillä Junttila on tehnyt teoksensa?
Mitä elementtejä löydät teoksesta?
Mitä kuvassa tapahtuu?
Teoksen nimi on Kittilä. Tiedätkö
missä Kittilä sijaitsee?
Mikä musta hahmo teoksen keskellä
on? Mistä sen voi päätellä?
Karhun hahmo on teoksessa hyvin
suuri, mistä tämä voisi kertoa? Onko
kyse karhusta metsäneläimenä vai
jostakin muusta?
Karhu tunnetaan symbolieläimenä.
Mitä karhu mielestäsi voisi symboloida?
Karhun hahmo on muokattu myös
kaupallisiksi symboleiksi erilaisiin
tuotemerkkeihin. Missä tuotteissa
olet nähnyt karhun? Miksi juuri karhu on valittu näiden tuotteiden keulakuvaksi? (Karhut edustavat väkevyyttä ja
kestävyyttä, niillä on mainostettu esim. vaatteita, kenkiä, akkuja, olutta, viljatuotteita,
urheilujoukkueita ja työkaluja. Karhunpennut
ovat leikkisiä, helliä ja söpöjä, sopivia lastenvaatteiden, ruokien, makeisten ja hotelliketjujen markkinointiin. Jääkarhuja taas löytää
esim. kurkkupastillirasioista.)



Karhu valittiin äänestyksellä Suomen kansalliseläimeksi vuonna
1985. Miksi luulet karhun hahmon ja
olemuksen vetoavan suomalaisiin?

