Kuntsin modernin taiteen museo
Näyttely koostuu seitsemän eri taiteilijan teoksista.
Tämän tehtävälomakkeen avulla lapset voivat yhdessä aikuisen kanssa pohtia näyttelyn toisinaan haastaviakin teemoja.
Tehtävissä pyritään lähestymään aiheita lapsille sopivalla tavalla.
Vastauksia ei tarvitse kirjata mihinkään, sillä tehtävät on tarkoitettu herättelemään ajatuksia
ja keskustelua.

1. Rontti ja Pepe poseeraavat Joel Karppasen
Suomalainen Pastoraali kuvakokoelman kuvissa.
Ne ovat isäntiensä parhaita ystäviä.
Osaatko arvata mitä eläinlajia Rontti ja Pepe
edustavat?
Mitä muita eläimiä voit löytää Karppasen kuvista?
Maatalous on raskasta työtä. Onko mielestäsi
tärkeää, että Suomessa tuotetaan kotimaista
ruokaa?

Joel Karppanen Pelto 2016

2. Lasse Lecklinin kuvissa ja videossa on seurattu

Euroopan suurimman jäätikön Vatnajökullin sulamista Islannissa.
Kuinka monta keisaripingviiniä voit nähdä hänen
kuvissaan?
No niinpä! Keisaripingviinit todellakin asuvat Etelämantereella! Mutta tiedätkö sellaisia eläimiä, jotka
elävät maapallon pohjoisimmissa osissa ja joille alueen jääpeite on elintärkeä?
Kuvissa voi nähdä myös aivan mustia jäälohkareita.
Mikä ihme voi tehdä jäälohkareesta mustan?

Moi! Me olemme tässä lähinnä hämäyksenä!

Voisiko se jotenkin liittyä Islantiin? Voiko syitä olla
monia?

3. Paula Humbergin Dispersal valokuvateos yhdistää biologiaa ja taidetta.
Humberg on opiskellut sekä biologiaa että kuvataidetta. Näyttelykuvissaan hän pyrkii tuomaan selkeästi esiin, millainen vaikutus Grönlannissa tapahtuvalla hyönteisten vähenemisellä on lapinvuokon
pölytykselle.
Tiedätkö mitä on pölyttäminen ja miten hyönteiset
liittyvät siihen?
Mihin muuhun hyönteisiä tarvitaan?
Paula Humberg Dryas octopetala 2018

Voiko jopa hyttynen olla tarpeellinen luonnon kiertokulussa?

4.Heidi Piiroisen Ohikuljetut kuvaa romanikerjäläisten elämää.
Tiedätkö mikä on kerjäläinen? Oletko
joskus nähnyt jonkun kerjäävän kadulla?
Vaikka asiat eivät aina ole parhain päin,
jaksavat perheen lapset olla iloisia.
Mitä mukavia asioita voit löytää näyttelykuvista?
Olisiko aikuisilla jotain opittavaa lapsilta elämän mukavista asioista nauttimisessa?
Heidi Piiroinen Helsingissä kerjänneiden Stoicien ja Moldovanien kotiky-

lä Cetatea de Balta Romanian Transilvaniassa helmikuussa 2008.

5. Touko Hujasen kuvasarja Metsäperhe seuraa omavaraisuuteen
pyrkivän perheen arkea.
Mitä on omavaraisuus?
Omavaraisuus ei välttämättä tarkoita vanhanaikaisuutta.
Mitä nykyaikaisia asioita voit kuvista löytää?
Miten uskot perheen pärjäävän
talvella?
Miten he lämmittävät kotinsa?
Mistä mukavuuksista sinä olisit
Touko Hujanen Sarjasta Metsäperhe , 2018

valmis luopumaan suuremman
omavaraisuuden saavuttamiseksi?

6. Maamme kirja on osa Jaakko Kahilaniemen teosta My Book of Our

Land.

Mitä erikoista varsinaisen näyttelyteoksen kirjassa on?
Tiedätkö, kuka on alun perin kirjoittanut Maamme kirjan?
Miten kirja ja puu (materiaalina) liittyvät toisiinsa?

7. Bita Razavin Inhabitants of Our Planet videoteos yhdistää perinteistä videokuvaa tietokoneella luotuun
materiaaliin. Osaatko erottaa niitä toisistaan? Minkä eläimen tietokoneanimaatio on mielestäsi parhaimmin onnistunut?
Keksitkö mihin tällaista aidon näköistä tietokoneella luotua luonnon mallinnusta voisi käyttää, muutenkin
kuin taiteessa?

