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Taidesuuntaus nimeltä surrealismi sai alkunsa noin sata vuotta sitten. Siinä
pyritään tuomaan esiin ihmisen tiedostamaton ja alitajuinen. Surrealistit olivat kiinnostuneita todellisuuden ja unen yhteensulautumisesta.
Nested Realities -näyttely ei ole surrealistinen näyttely, mutta taiteilijat jotka ovat edustettuna Elverketissä, ovat kiinnostuneita surrealismista tutuista
ajatuksista ja ilmiöistä. Unet, absurditeetit ja mystiikka elävät vahvasti taiteellisessa työskentelyssä ja saavat uusia merkityksiä nykyaikamme ilmiöiden ja tapahtumien kautta. Näyttelyn kuraattorin Camilla Granbacka sanoin:
”Monissa näyttelyteoksissa korostuvat unitilat ja heijastukset, ja ne toimivat
kuin salaovina alitajuntaan, jossa etsitään unen ja valveen rajamailla yhteyttä ihmisen todelliseen luontoon.”
Surrealististen teosten alkuperä on todellisuudessa. Ensisilmäyksellä kaikki
voi vaikuttaa tavanomaiselta, mutta tarkemmin katsottuna näin ei ole. Siksi
surrealistiset teokset voivat vaikuttaa absurdeilta, ”tärähtäneiltä” tai oudoilta, ja katsoja voi saada tuntemuksen siitä, että jokin ei täsmää.
Voivatko esimerkiksi hiukset kasvaa toisesta ihmisestä toiseen? Voimmeko
oikeasti kuulla toisen henkilön sisäisen äänen? Selvitä itse, onko näin!
Mitä muita absurdeja, ”tärähtäneitä” tai outoja asioita löydät näyttelyssä?
Tämän vihon tehtävät hakevat inspiraationsa surrealistisista tekniikoista ja
ajatuksista. Tehtävät on tarkoitettu tehtäviksi osana näyttelykäyntiä, ja ne
voi tehdä yhdessä tai yksin. Tarvitset lisäksi materiaalikorin tehtävien tekemiseen.
Mukavaa näyttelykierrosta!
Kia Orama
Yleisötyön kuraattori

@proartibus
#barnensproartibus

Ensimmäinen huone

Näyttelyn kuraattori Camilla Granbacka on suunnitellut näyttelyn koettavaksi maalauksessa näkyvän tytön kanssa. Maalauksen tyttö kävelee ja kokee
näyttelyn yhdessä kanssasi.
Miksi tyttö on kääntynyt poispäin?
Mitä hän katsoo?
Miksi taiteilija on maalannut tytön epätarkaksi?
Ehkä tyttö katsoo näyttelyä teatteriesityksen lailla – esityksen, jossa mitä
vain voi käydä. Auta tyttöä luomaan näyttelyn tarina.
Voi olla, että tyttö on hyvin utelias luonteeltaan. Kurkkii ja miettii, tutkii ja
yllättyy.
Kuraattorin valinnan teosten järjestykselle löydät teosluettelosta, mutta voit
luoda myös oman järjestyksen ja tarinan.

Leonor Ruiz Dubrovin, Scenario, 2019

Leonor Ruiz Dubrovin, Untitled, 2021

Unihuone

Unihuone

Unet olivat tärkeitä surrealisteille. He ajattelivat, että ihminen hereillä ollessaan toimii loogisesti, ja siten rajoittaa ajatteluaan ajattelemalla aina samalla tavalla ja ennalta-arvattavasti. Uni sen sijaan oli surrealistien mielestä
tavoiteltava tila. Silloin alitajunta, se mitä emme voi kontolloida, tulee esille
ja kaikki on mahdollista.
•

Katso ympärillesi. Miksi luulet, että juuri tätä huonetta kutsutaan unihuoneeksi?

•

Onko huoneen teoksissa jotain, joka saa sinut ajattelemaan unia?

•

Pilvi Axel Antaksen valokuvassa on ainakin varma unisymboli. Mitä
muita unisymboleja löydät huoneen teoksista? Piirrä tai kirjaa ne alla
olevan kuvan ympärille.

Axel Antas, Low lying cloud formation captured, 2005

Pohdi: Minne vesi Hilda Hellströmin teoksessa katoaa/valuu?

Hilda Hellström, Night Visit, 2019

Unihuone

Unihuone

Lovisa Ringborgin teos Dancing Wall, Nesting* (2017) on antanut nimen
koko näyttelylle Nested Realities.
•

Istu alas lattialle teoksen eteen.

•

Mitä kuvassa tapahtuu?

•

Jos tutustut näyttelyyn muiden kanssa, voitte kertoa ajatuksistanne vuorotellen. Voitte käyttää vapaata assosiaatiota apunanne. Siinä sanotaan
ääneen asia, joka ensimmäisenä ja ajattelematta putkahtaa mieleen
teosta katsoessa. Surrealistit käyttivät vapaata assosiaatiota tavoitteenaan päästä käsiksi yllättävään ja odottamattomaan sisältöön alitajunnastamme.

•

Asetu makuulle sivuasentoon. Näyttääkö teos erilaiselta tästä näkökulmasta katsottuna?

Jos olet tarpeeksi pieni, voit pyytää vahvaa aikuista nostamaan sinut ylös
jaloista. Miltä teos nyt vaikuttaa, ylösalaisin katsottuna?
*Nesting (englanti) = pesivä

Lovisa Ringborg, Dancing Wall, Nesting, 2017

Kaikki huoneet – SILMÄT

Näyttelyn teoksissa on useita silmiä. Avonaisia, suljettuja, poissuuntautuneita, tuijottavia, ihmetteleviä, surullisia, iloisia. Kohtaako katseesi teosten
silmiä? Kuka katsoo ketä? Silmien sanotaan olevan sielun peili. Tuntuu
luontevalta, että taiteilijat, jotka työskentelevät surrealististen ajatusten parissa ja jotka tavoittelevat alitajuntaa, kuvaavat juuri silmiä.
•

Laske kaikki silmät, jotka löydät näyttelyn teoksista. Niitä on monta! Oikean vastauksen löydät viimeiseltä sivulta.

•

Kenen taiteilijan teoksissa esiintyy eniten silmiä?

Kaikki huoneet – PEILIT

Surrealisteja kiinnostivat kohteen vääristymät, ja he käyttivät peilejä ja linssejä vääristääkseen kohdetta. Valokuvaus oli tärkeä osa surrealismia esimerkiksi juuri kameran peilimekaniikan takia, joka mahdollisti kohteen manipulaation ja vääristämisen.
•
•
•
•
•
•
•

Käytä korissa olevaa peiliä katsoaksesi teoksia sen avulla.
Pidä peili silmien alla peilipuoli ylöspäin. Aseta peili ja kehosi niin, että
voit nähdä teoksen peilin kautta. Pidä peiliä eri kulmissa, ja yritä nähdä
teos eri tavoin.
Asetu selin teoksen eteen, ja pidä peili edessäsi. Yritä nähdä valitsemasi teos ikään kuin peruutuspeilin kautta.
Tee peiliketju muiden näyttelyvieraiden kanssa. Jos olet yksin näyttelyssä, ehkä näyttelyn vahti ehtii kokeilla kanssasi.

Kuinka monen peilin kautta onnistut näkemään jonkin teoksen?

Valitse näyttelyn teoksista silmä, joka puhuttelee sinua: hienoin, mielenkiintoisin, rumin, kammottavin tai pelottavin silmä, ja piirrä se ruutuun.

Elverketin piha

Elverketin piha

Aseta valmis kukkasi tälle tyhjälle sivulle, tai löydä toinen hieno alusta kukan kuvaamista vareten. Jaa halutessasi tämä somessa!

Yksi kukista Andy Bestin ja Merja Puustisen teoksessa Pahan kukat on
saanut inspiraationsa maailman suurimmasta kukasta nimeltä Rafflesia Arnoldii. Se voi kasvaa läpimitaltaan jopa metrin levyiseksi.
Osaatko kuvitella niin ison kukan?
Korista löytyvä naru on 1 metrin pituinen. Pidä narun molemmista päistä
kiinni niin näet kuinka isoksi kukka voi kasvaa.
Ehkä mahtuisit ryömimään kukkaan sisään? (Mutta tuskin haluaisit, koska
kukkaa kutsutaan myös kalman kukaksi, ja se on myrkyllinen ja haisee mädälle lihalle...)
Korista löydät myös muovailuvahaa. Istu ulos Elverketin pihalle niin että sinulla on näkymä veistokseen päin. Ota massa käteen ja kokeile sitä. Minkälainen kukastasi tulee? Ja mitä erikoisominaisuuksia sillä on?

@proartibus
#barnensproartibus
Andy Best & Merja Puustinen, Pahan kukat, 2022. Foto Ahmed Alalousi

Pelikorttihuone
Korttipakasta tutut hahmot ovat jätkä, kuningatar, kuningas ja jokeri. Kenet
sinä haluat ikuistaa korttipakkaan? Ehkä oman idolisi, itsesi tai perheenjäsenesi?
Etsi nimet Maija Albrechtin teoksiin teosluettelosta. Mitkä kaikki nimet liittyvät peleihin tai pelaamiseen? Pidätkö itse pelaamisesta? Mikä tekee pelaamisesta mielenkiintoista?
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Pelikorttihuone
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