MUKSUBOXIOHJE
Tämä on lapsille ja perheille suunnattu toiminnallinen näyttelykärry,
joka sisältää mukavaa puuhaa ja tehtäviä SUPERNATURAL–näyttelyyn liittyen.
Ohessa on kartta, johon tutkittavat teokset on merkitty eri värein.
Työpisteellä tarvittavat materiaalit löytyvät kartan väripisteen värisellä kiristysnauhalla
varustetusta pussukasta. Jokainen pussi sisältää laminoidun ohjelappusen. Lue se aina ensin.
Mikäli huomaat kierroksen aikana jotain puuttuvan, pyydä lisää tarvikkeita museon infosta.
Kiertojärjestys on vapaa. Muistathan alla olevat ohjeet. Mukavaa museovierailua!

•
•
•
•

Liiku näyttelysaleissa rauhallisesti kävellen.
Muista pitää turvaväli teoksiin.
Ethän koske taideteoksiin.
Palautathan tarvikkeet ja kärryn siististi paikoilleen.

MUKSUBOXIKARTTA
Supernatural, I. kerros

SOPIMATON
PERHOSET
VEISTOKSIA SARJASTA OLENNOT
POSTSINGULARITEETTI JA
POSTILMASTONMUUTOSELÄMÄNMUOTO
MUKSUBOXIEN SÄILYTYSPISTE
ASIAKASPALVELUPISTE

SOPIMATON, 2008
– Thomas Grünfeld
Teostarkastelu: Erotatko teoksesta eri eläinlajit?
Minkä eläimen pää teoksessa on? Entäpä keskivartalo tai takajalat?
Onko teos mielestäsi aidon näköinen?
Voisiko tämä olla oikea eläinlaji? Mikä sen nimi voisi olla?
Taiteilija on tehnyt paljon erilaisia hybridiolentoja,
joita hän nimittää sopimattomiksi. Teokset ovat eräänlaisia
kolmiulotteisia kollaaseja, jotka on koottu täytettyjen eläinten yhdistelmistä.
Tässä kyseisessä teoksessa on mukana joutsenen, nutrian ja aasin kehonosia.
Teoksissa on kiehtovaa erilaisten pintojen, materiaalien ja eläinlajien kohtaaminen.
Taiteilija kertoo: ”Kollaasiajattelu mahdollistaa uusien lajien luomisen.
Voin esimerkiksi yhdistää luonnossa viholliset samaan kehoon.”

Toiminta: Pussista löydät paperia, puuvärit ja eläinkortit. Nosta kolme eläinkorttia ja katso
mitä lajeja sait. Mieti nyt, miten voisit piirtämällä yhdistää ne yhdeksi uudeksi eläinlajiksi.
Halutessasi voit keksiä myös itse eri eläinlajeja, joita käytät piirroksessa. Nimeä keksimäsi
laji ja ota valmis piirros mukaasi. Voit julkaista kuvan #supernatural #ouluntaidemuseo
Materiaali: Paperi, puuvärit ja eläinkortit.

PERHOSET, 2013
– Fabien Mérelle
Teostarkastelu: Tutki teosta eri puolilta.
Kuinka monta perhosta löydät teoksesta?
Onko sinun kädellesi istahtanut perhonen,
miltä se on tuntunut?
Teos on taiteilijan omakuva. Se kuvastaa vahvaa yhteyttä ihmisen
ja muiden elollisten välillä. Mérelle on taitava tussipiirtäjä,
joka tekee lisäksi myös mittakaavoilla ja oudoilla yhdistelmillä
leikitteleviä veistoksia. Teokset ovat toisaalta hyvin realistisia, eli aidon
näköisiä, mutta toisaalta niissä on nähtävissä myös mielikuvituksellisuutta.

Toiminta: Yhdistele pussista löytyvistä paloista erilaisia hassuja
hahmoja. Millaisia hahmoja saat aikaan? Kenelle tietty hattu tai jalat
oikeasti kuuluisivat? Löysitkö hahmojen mukana kulkevat eläimet?
Materiaali: 15 palaa

VEISTOKSIA SARJASTA OLENNOT, 1997–2020
– Reiner Maria Matysik
Teostarkastelu: Tutki hyllyllä olevia veistoksia.
Onko niissä jotain samankaltaista? Esittävätkö ne mielestäsi jotain?
Matysik on työskennellyt tulevaisuuden elämänmuotoja tutkivan
teossarjansa parissa vuodesta 1997 lähtien. Hän on luonut kaiken
kaikkiaan yli sata eliömallia ja luokitellut ne muun muassa painon,
koon, sukupuolen, raajojen muodon, sopeutumisen, sijainnin ja
elintavan perusteella. Taiteelliseen prosessiin kuuluu olennaisena osana
prototyyppimallien valmistaminen sekä niiden käsitteellistäminen
ja sanallinen määrittely. Eliömallit ovat prototyyppejä organismeille,
joiden on tarkoitus sopeutua planeettamme olosuhdehaasteisiin.

Toiminta: Pussista löytyy muovailuvahaa ja alusta. Luo muovailuvahasta itse keksimäsi
tulevaisuuden eliölaji. Pohdi, mitä erityispiirteitä ja ominaisuuksia eliölajillasi on.
Onko sillä kenties useita jalkoja, erilaisia siipiä, tuntosarvia ja silmiä, millainen pinta,
kuori tai iho eliölläsi on? Ota työstäsi kuva muistoksi, pura oliosi ja laita materiaalit takaisin
niille kuuluviin rasioihin. Voit julkaista kuvan #supernatural #ouluntaidemuseo
Materiaali: Muovailuvaha rasiassa, työskentelyalusta ja muovailupuikot

ARCHAEABOT: POSTSINGULARITEETTI
JA POSTILMASTONMUUTOSELÄMÄNMUOTO, 2018
– Anna Dumitriu & Alex May
Teostarkastelu: Tutki teosta tarkasti.
Minkälaisia yksityiskohtia näet? Mitä sinulle tulee siitä mieleen?
Oletko nähnyt jossain samankaltaisia asioita?
Teos on näkemys elämänmuodosta, joka saattaisi olla mahdollinen
ilmastonmuutoksen ja ihmisen ajan jälkeen. Taiteilijat ovat kehittäneet
vedenalaisen robotin yhteistyössä eri alojen tutkijoiden kanssa.
Robotin valmistamisessa on käytetty 3D-tulostamista ja teoksen
toimintoja ohjaa itseoppiva tekoäly. Archaeabotin lankamaisiin ”häntiin”
on kytketty sensoreita, jotka tutkivat ympäristöä kosketuksen avulla ja määrittelevät robotin liikkeitä.

Toiminta: Rakenna pieni sähkökytkentä pussista löytyvien materiaalien ja ohjeiden avulla.
Saatko lampun syttymään? Kokeile myös morsettaa nimesi. Entä saako ystävä arvattua
lyhyen sanan, jonka morsetat? Voit lopuksi vielä testata mitkä materiaalit johtavat sähköä
ja mitkä ovat eristeitä.
Materiaali: Ohjelaput ja kytkentäpalaset

KEHYKSET
Toiminta:
Katso näyttelyvierailusi aikana teoksia ja niiden yksityiskohtia erilaisten
kehysten läpi.
○

Millaiset kehykset sopisivat mihinkin teokseen, miksi?

○

Löydätkö kehysten läpi katsoessasi teoksista mielenkiintoisia
yksityiskohtia?

○

Valitse kierroksen päätteeksi oma suosikkisi kehyksistä ja näyttelyn
teoksista ja tarkastele kokonaisuutta. Miksi valitsit juuri kyseisen
teoksen ja kyseiset kehykset,
sopivatko ne yhteen?

