
 Erik Johansson Places beyond  

 Kuntsin modernin taiteen museo  

Yöleopardi on aivan ymmällään Erik Johanssonin 

todellisuutta mullistavista kuvista. Mistä noin eri-

koisia maisemia ja rakennuksia voikin löytää valo-

kuviinsa? Vai onkohan taiteilija luonut omat maise-

mansa mielikuvituksensa ja apuvälineiden 

avulla? Joka tapauksessa, teokset ovat kis-

saeläimelle niin hämmentäviä, että muutama yksityiskohta  on jäänyt epäselväksi 

ja niissä tarvitaan teidän apuanne. Voisitteko ystävällisesti  etsiä näyttelystä poi-

mimani kuvat ja varmistaa tällä lomakkeella kysytyt  (toisinaan vähän hassutkin) 

yksityiskohdat?  

Demand and Supply , eli suomeksi ky-

syntä ja tarjonta. Miten siihen liittyvät 

kaivinkoneet ja maan kaivaminen kau-

pungin alta?  

Haluaako Johansson kertoa meille jo-

tain tämän teoksen avulla? 

Kuinka monta kaivinkonetta voit näh-

dä teoksen työmaalla?  

a) 11     b) 1 

c) 5        d) Ei siellä mitään koneita nä-

kynyt! 

Kello on jäämässä aaltojen alle! Käyköhän se edel-

leen? Lifetime -teoksessa pieni ihmishahmo koet-

taa tasapainoilla kellon minuuttiosoittimen päällä. 

Tarkkana saa olla, ettei lipsahda kuohuvaan ve-

teen! Brrrrrrrr  vesi on varmasti kylmää! Me isot-

kaan kissat emme erityisemmin rakasta vettä! 

Mutta minkä värinen paita kuvan hahmolla on pääl-

lään? 

a) ilman paitaa taisi olla    b) sininen 

c) punainen                 d) valkoinen 



Office Escape  kuvaa yritystä paeta työ-

paikan rutiineita ja ulkopuolista painetta. 

Mielikuvituksensa ja todella hienon pa-

perilennokin avulla mies aikoo toteuttaa 

irtioton arjesta! 

Onko aikuisilla mielestäsi joskus hieman 

liikaa stressiä töistään? Olisiko pieni 

mielikuvitusleikki, tai vaikka paperilen-

nokkien askartelu toisinaan paikallaan? 

Eniten Yöleopardia jäi vaivaamaan, kuin-

ka monta kansiota on unohtunut toimis-

ton lattialle?  

a) 1 b) Ei siellä mitään kansioita ole! 

c) 5 d) 18 

Hmmmmm olemmekin ystäväni Jaguaarin kans-

sa miettineet, kuinka pilvet syntyvät. Johans-

sen antaa  mielenkiintoisen selityksen teokses-

saan Cumulus & Thunder.  

Ovatkohan puutarhasakset ihan paras mahdol-

linen työkalu lampaiden keritsemiseen? Entä 

voiko mustan myrskylampaan keritsijä saada 

salamasta näpeilleen? 

Katsoisitko näkyykö kuvassa ihmisasumuksia? 

a)kyllä, sininen lato  b) ei siellä mitään ole! 

c) juu asuntovaunu   d) kyllä, punainen talo 

Ohhoh! Onpas komea paperivene. Mihinköhän kuvan poi-

ka aikoo sillä matkata? Matkalaukku on pakattuna ja uu-

det seikkailut maailmalla odottavat. 

Pojalla on kaulassaan jokin juhlava asuste, mutta koska 

kyseessä on Yöleopardille tarpeeton väline, en sitten mil-

lään muista mikä se oli? 

a) rusetti        b) kravatti 

c) kotiavain  d) kultainen kaulakoru 



Rohkea askel tuntemattomaan! 

Leap of Faith-teoksen sankarilla on 

kova luottamus ilmapalloasemalta 

saamaansa pallon kantokykyyn! Yö-

leopardin pitäisi olla erittäin tark-

kana, etteivät terävät kynnet puh-

kaise palloa kesken matkan. 

Keneen sinä voit luottaa yhtä vah-

vasti kuin kuvan mies ilmapalloon-

sa? Tarvitseeko jokainen joskus 

Kurkkaapas vielä kuitenkin, kuinka 
monta kaasupulloa teoksen ilmapal-
loasemalla on? 

a) 1      b) ei näkynyt kaasupulloja! 

c) 10     d) 11 

Oi voi! Kiire ja erilaiset vel-

voitteet tuntuvat kasautuvan 

helposti. Aikuisilla on joskus 

niin paljon velvollisuuksia, et-

tä heistä tuntuu, kuin heillä ei 

olisi lainkaan omaa aikaa har-

rastuksille ja muulle mukaval-

le.  

Ajanhallinta onkin tärkeää. Ei 

pitäisi haalia liian suurta kel-

lokuormaa vedettäväkseen!  

 

Mutta jopas on komeita tas-

kunauriita. Kuinka monta tas-

kukelloa (vaikkeivat ne tas-

kuun tuon kokoisina mahdu-

kaan) voit kuvasta löytää? 

a) 5     b) 8  

c) 0 pelkkiä käkikelloja!  d) 15 



Viiden tähden ja täyden kuun palvelua näkö-

jään tarjoavat tämän huoltoyrityksen työnte-

kijät! Olisipa mukava tietää yrityksen nimi 

vastaisuuden varalle. Jos vaikka leopardi-

hommissa tarvittaisiin apukäsiä, kun tassut 

eivät riitä. 

Voisitko katsoa mitä heidän autonsa kyljessä 

lukee? 

a) Vaasan Sähkö   b) Full Moon Service 

c) Moons R’ Us        d) VPS 

Onpas kerrassaan omituinen talo? Ilmei-

sesti siellä on arkkitehti työssään. Onko 

hän talon sisä– vai ulkopuolella? Kylläpäs 

menevät aivot solmuun! 

Mutta kun tuolla on myös tuo koira vahti-

massa, niin en uskaltanut hiipiä lähemmäk-

si. Voisitko kurkata kuinka monta valmista 

piirrosta arkkitehti on ripustanut seinäl-

leen? 

a) 14   b) 0 ne ovat kaikki vielä kesken! 

c) 16   d) 2 

Hyvänen aika! Tuossahan neiti poi-
mii jättipinseteillä tähtiä taivaalta 
omaan käyttöönsä! Eihän sellainen 
käy laatuun.  

Miten Yöleopardi näkee hiipiä yös-
sä, ellei ole edes tähtiä valaisemas-
sa? 

Katsopas teosta tarkemmin, kuinka 
monta tähteä tuo epeli on jo ehti-
nyt itselleen napata? 

a) 0 näyttäisi kaikki olevan tallessa 
b) 2 

c) 2000     d) 13 


