MUKSUBOXIOHJE
LUONNOLLISESTI Anni Rapinoja

OULUN TAIDEMUSEO 26.9.2018–13.1.2019

MUKSUBOXIOHJE NÄYTTELYYN
Tämä on lapsille ja perheille suunniteltu toiminnallinen näyttelykärry, jonka avulla voit itsenäisesti tutustua Luonnollisesti-näyttelyyn. Kierros koostuu kuudesta pisteestä. Kärryssä on
kartta, johon työpisteet on merkitty. Lisäksi kärryssä on pyöreät yksityiskohtakuvat teoksista, joiden avulla lapsi voi siirryttäessä etsiä seuraavaa tutkittavaa teosta. Kärry sisältää
tarvittavan materiaalin.
Kunkin teoksen kohdalla on ohjeistettu siinä tapahtuva toiminta vaiheittain. Lisäksi ohjekortin
kääntöpuolelta löytyy lyhyt tietoisku teokseen liittyen, johon voi peretyä halutessaan.
Kärryn tarvikkeet:

- laatikollinen helmiä

- kartta näyttelykierroksen teoksista

- laatikollinen kuminauhoja

- muksuboxiohje kierrelenkissä

- laatikollinen väriliituja

- yksityiskohtakuvat teoksista kierrelenkissä

- tehtäväpaperi tehtävään 6

- lasiset aarrepurkit

Mikäli jotain puuttuu, pyydä lisää tarvikkeita

- huivi

museon infosta!

- vaneriset luut kangaskassissa

Olemme kuvataiteilija Anni Rapinojan näyttelyssä. Anni-taiteilijalle luonto
ja luonnonsuojelu on tärkeää. Hän tykkää liikkua luonnossa ja tutkia luontoa. Hän kerää luonnon aarteita talteen ja tekee niistä kauniita taideteoksia. Taideteokset ovat erittäin arvokkaita.
Liiku näyttelysaleissa rauhallisesti kävellen.
Muistathan pitää turvavälin teoksiin.
Taideteoksiin ei saa koskea.
Palauta tarvikkeet siististi kärryyn.
Ota omat helminauhat ja piirustukset mukaasi.

Antoisaa näyttelykäyntiä!

Anni Rapinoja (s. 1949) on taiteilija, jonka juuret ovat Hailuodossa. Koulutukseltaan Rapinoja
on luonnontieteilijä ja maantieteilijä. Rapinojan työskentelytavat ja materiaalit ovat moninaiset; hän valokuvaa, videokuvaa, rakentaa installaatioita, tekee maalauksia ja veistoksia.
Rapinoja on osallistunut lukuisiin yksityis- ja yhteisnäyttelyihin niin Suomessa kuin ulkomailla.
Tässä näyttelyssä esitellään hänen töitään vuodesta 1996 tähän päivään saakka. Näyttely painottuu 2000-luvulla tehtyihin teoksiin. Esillä on noin 40 työtä, mutta yhteensä yli 100 erillistä
objektia. Rapinoja nostaa tärkeäksi vuodeksi työskentelylleen vuoden 1996, jolloin hän oli
Göteborgissa stipendiaattina. Tällöin hän päätti jättää teokset ilman suojakupuja alttiiksi ihmisille. Rapinoja tahtoo töillään kiinnittää katsojan huomion luontoon ja nostaa esille töillään
ongelmia, kuten avohakkuut ja ilmastonmuutos.

ÄITIMAAN ARKISTO, 2016-2018

Ota kärrystä aarrepurkit esiin. Kurkistetaan Äitimaan arkistoon.
teostarkastelu: Arkisto on elävä arkisto. Näistä materiaaleista Anni Rapinoja
tekee taidetta, ja kerää luonnosta täydennystä purkkeihin. Näetkö jotain samaa,
kuin omassa purkissa? Mitä se on?
toiminta: Tutkitaan, ihmetellään ja ihastellaan.
materiaali: Lasiset aarrepurkit kärrystä
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Rapinojan teos pitää sisällään hänen kokoamansa
arkiston luonnonmateriaaleista, jotka ovat hänen
monien teostensa lähtökohtana. Teos antaa mieleenpainuvan kuvan siitä, miten monipuolisesti taiteilija on löytänyt ja käyttää luonnonmateriaaleja.
Teoksessa on laatikollinen voikukan hahtuvakukintoja, jotka taiteilija on onnistunut käsittelemään niin,
että ne eivät ole hajonneet laatikkoon laitettaessa.
Teoksesta löytyy myös hauskoja yksityiskohtia, kuten kirpputorilta ostettu pallo, sekä pajunkissakoira.

ÄITIMAAN ARKISTO,
2016-2018

TEOKSIA, 1996-2011 (teosnimet teosluettelossa)
Laitetaan aarrepurkit takaisin laatikkoon. Mennään katsomaan,
mitä kaikkea luonnon aarteista voi tehdä.
teostarkastelu: Kuinka monta eri taideteosta seinällä on? (11)
Teokset on tehty eri luonnon materiaaleista, joita näimme arkistossa.
toiminta: Valitse taideteoksista yksi. Piirrä sen ääriviivat kaverin
selkään. Kaveri yrittää arvata minkä valitsit.
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Reliefiseinä koostuu teoksista pidemmältä ajalta. Oikealla
ensimmäisenä on Suoneitsyt-teos, joka tehty tupas- ja luhtavillasta. Taikapiiri-teos on rakennettu väriherneistä. Kun
Rapinoja teki teosta, herneet napsuivat kuivuessaan ja herneitä hyppi paloistaan sinne tänne.
Kissojen kevät on koottu pajunkissoista ja muodostaa kissan
hännän muotoja. Elämän kehä -teos on koostettu eri aikoina
kerätyistä haavanlehdistä, minkä vuoksi työssä on löydettävissä runsaasti eri sävyjä. Sammalvuode on rakennettu erilaisista sammalista ja on ollut alkujaan vihreä. Teos vaihtaa
väriään ajan saatossa – väri ei katoa, se vain muuttuu.
Ruotsista taiteilija keräsi alppiruusun lehtiä, ja huomasi, että
kuivuessaan ne menivät rullalle. Taiteilija teki rullista piikkejä,
jotka hän laittoi sisäkkäin. Sunnuntaiaamu-teos on koottu jäniksen papanoista ja se muodostaa sakraalin muodon seinälle.

TEOKSIA, 1996-2011

(teosnimet teosluettelossa)

METSÄN VARJOISTA, 2018
Aikuinen lukee:
Mikä eläin?
Se tulee, se menee
sen näen, enää en nää
– kukkuluuruu, missä lymyilet, arka sarvipää?
teostarkastelu: Mitä nämä ovat? (Hirven luita, jotka taiteilija on löytänyt metsästä.) Mitä tapahtuisi, jos hirveltä
puuttuisi vaikka yksi pienikin luu?
toiminta: Tehdään laatikosta löytyvistä luista (kangaspussi) yhteistoiminnallisesti olio tai eläin taidemuseon
lattialle. Jokainen ottaa vuorollaan pussista luun ja asettaa sen lattialle. Seuraaava valitsee tunnustellen luun ja
asettaa sen niin, että se koskettaa jotain edellisistä luista. Näin jatketaan, kunnes kaikki luut on aseteltu.
materiaali: luut kangaskassissa
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METSÄN VARJOISTA, 2018
Taiteilija on löytänyt metsästä hirven luut ja käsitellyt ne mustalla maalilla. Yksittäisistä luista löytyy
ilmeikkyyttä. Voit nähdä nauravan suun tai vihastuneen katseen. Työllään taiteilija haluaa sanoa, että
jokainen yksittäinen luu on merkityksellinen ja tärkeä kokonaisuuden kannalta. Jos yksikin pieni luu
puuttuu, kokonaisuus alkaa kärsiä. Samoin on tilanne luonnossa ja maailmassa yleensäkin. Kaikki eliöt
ovat tärkeitä. Osa luista on painavia, osa taas kevyitä, mutta usein suurin luu ei olekaan painavin eikä
pienin kevein.

MAAN KUVA, 2007

Onko täällä muitakin ihmisiä kuin me?
teostarkastelu: Millainen ilme kasvoilla on? Jos katsot tarkkaan, huomaat,
että kasvojen ilme vaihtelee. Mistä kasvot on tehty? Taiteilija asuu saaressa nimeltään Hailuoto. Hailuoto on noussut merestä satoja vuosia sitten.
Kasvot on tehty päällystämällä kipsivedos ohuelti saaren maa-aineksella tai
hiekalla.
toiminta: Muodostetaan yhdessä piiri. Yksi lapsi menee piirin keskelle.
Keskellä oleva lapsi laittaa silmät kiinni, ja hänelle laitetaan huivi silmille.
Aikuinen pyörittää tätä lasta ja ohjaa lapsen kaverin luo. Lapsi tunnustelee
kaverin kasvoja, ja yrittää arvata kuka hän on. Keskellä olijaa vaihdetaan,
kunnes kaikki halukkaat ovat saaneet olla arvailijana.
materiaali: huivi
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MAAN KUVA, 2007
Taiteilijan äidin kasvoista valettu teoskokonaisuus on
tehty kipsistä ja erilaisista maa-aineksista, jotka on
kerätty Hailuodosta ja Oulunsalosta. Vaikka kasvot
ovat kaikissa samat, hiekka luo kasvoille erilaisia ilmeitä. Taiteilija viittaa teoksessaan sukunsa pitkään
historiaan saarella, ja maan erilaisiin hiekkakerrostumiin, joita on syntynyt vuosituhansien aikana.
Teos viittaa myös elämän katoavuuteen, sillä lopulta
kaikki päätyvät maahan.

LUONNONVALOT, 2014-2015
Siirrytään juhlasaliin, jossa on ihan kohta alkamassa eläinten juhlat. Otetaan jumppamatot seinän viereltä, asetetaan ne piiriin, ja käydään makaamaan selin lattialle.
teostarkastelu: Voit katsella hienoja kattokruunuja, jotka näyttävät alhaalta päin
erilaisilta tai laittaa vähäksi aikaa silmäsi kiinni.
Aikuinen lukee:
Kuulet, kuinka eläimet alkavat kerääntyä metsäaukealle juhlimaan kevään saapumista. Aurinko paistaa
sateen jälkeen lämpimästi ja kirkkaasti, ja vesipisarat kimaltelevat puiden oksilla. Kuuluu iloista siritystä,
murahtelua ja säksätystä. Iso ruskea rusakko hyppää valtavalla loikalla eläinjoukon keskelle ja kajauttaa:
”Tervetuloa ystävät hyvät juhlimaan kevättä. Nyt leikitään, lauletaan ja tanssitaan!”. Muurahaiset hyörivät
ja pyörivät maassa intoa puhkuen. Pienet ketunpoikaset kierivät ja painivat maassa hännät huiskien. Vanha
jänis-herra on sukinut turkkinsa juhlaa varten sileän kiiltäväksi. Kauris-neiti on juhlan kunniaksi kieputellut
sorkkansa ympärille kauniin helminauhan.
Voit rauhassa avata silmäsi ja nousta hitaasti istumaan.
toiminta: Jokainen lapsi ottaa helmirasiasta matolleen kourallisen helmiä ja kuminauhan. Tehdään
rannekoru helmistä pujottelemalla helmet kuminauhaan. Aikuinen solmii kuminauhan rannekoruksi.
materiaali: helmet ja kuminauhat laatikoissa
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Teos koostuu suurista kattokruunuista, jotka on
koottu hirven, rusakon ja jäniksen papanoista. Taiteilija kutsuukin eläimiä ja kasveja työtovereikseen.
Jotta papanoita on onnistuttu käyttämään helmien
tapaan, ne on kuivattu ja käsitelty liimalla, minkä
jälkeen niihin on porattu reiät. Teoksista voi erottaa eri eläinten papanat: uroshirven papanat ovat
kulmikkaita ja karheita, naarashirven taas sileitä ja
ovaalinmallisia. Jäniksen ja rusakon papanat ovat
pyöreitä. Katso kruunuja eri suunnista. Papanoiden
käyttö teoksissa on mielenkiintoista. Se on samalla
niin lopputuote kuin alkutuote uudelle, koska papana toimii myös lannoitteen tavoin.

LUONNONVALOT,
2014–2015

LUONNON GARDEROBI, 2005–2018
Rannekoruin sonnustautuneina lähdemme luonnon muotinäytökseen.
teostarkastelu: Täällä on käynnissä luonnon muotinäytös.
Näet kengistä ja takeista, että lavalla on sekä lapsia että aikuisia.
Mistä kengät on tehty? (puolukan- ja juolukanlehdet) Miksi kengät
ovat vihreitä, kirkkaanpunaisia, oransseja tai tummanpunaisia?
(Vihreät kengät ovat uusimpia ja tummimman sävyiset vanhimpia.
Kengän väri muuttuu vielä valmistumisen jälkeen vuosien saatossa.)
Kurkistele varovasti myös laukkujen sisään, sisältö saattaa yullättää.
toiminta: Otetaan kärrystä muotisuunnittelijan alustat, paperit ja
väriliidut. Suunnitellaan oma luonnonmateriaaleista valmistettu asukokonaisuus. Mieti mitä kasveja tai kasvin osia sinä käyttäisit hattuun?
Entä kenkiin, paitaan, hameeseen tai housuihin?
materiaali: piirustusalustat, väriliidut ja paperit
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Suurikokoinen installaatio koostuu eri kokoisista
takeista, laukuista, hatuista ja kengistä. Teoksen
etualalla on kaksi paria pieniä pajunkissoista tehtyjä kenkiä. Kenkien muotteina on käytetty kirpputoreilta eri puolilta maailmaa löydettyjä kenkiä.
Kasvien lehtiä on kerätty eri aikoina ja kengät ovat
eri ikäisiä. Uusimmat kengät ovat vihreitä, ja syvän
tummanpunaiset kengät ovat vanhimpia. Kenkien
väri muuttuu ajan saatossa.
Teoksessa on myös naavasta rakennettu hattu.
Naava on herkkä metsän materiaali, joka katoaa
ensimmäisenä ilmansaasteiden seurauksena.

LUONNON GARDEROBI,
2005–2018

Muita nostoja näyttelystä, joihin voi lasten kanssa tutustua:

KODITTOMIEN KASSI 2018
Rapinoja on kuvannut muurahaiskekoa kolmena
eri vuodenaikana. Nähtävissä on kevät, jolloin pesä
suorastaan kuhisee. Kesä erottuu muurahaisten
käytöksessä: pesää rakennetaan ja muurahaiset
menevät sisään koloihin. Syksyllä muurahaisten liike hidastuu ja kangistuu kohti talven lepoa.

A

VEISTÄJÄT 2018
Rapinoja on kerännyt taidemuseon seinälle koosteen erilaisista oksista, jossa kuvanveistäjinä onkin
toiminut jänis ja hirvi. Karkeat jäljet puissa ovat hirven tekemiä, ja pienet jäljet ovat jäniksen aikaansaamia.

B

LUONNOLLISESTI Anni Rapinoja
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MUKSUBOXIN KARTTA
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Tasku

C-sali

Info

Muita mielenkiintoisia teoksia:
A. Kodittomien kassi, 2018
B. Veistäjät, 2018
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Satula

Kauppa

Kaaritila

Tervetuloa !

A-sali

B
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