EPÄIHMISYYDEN MUSEO

TEHTÄVÄVIHKO

Tämän vihkon tarkoituksena on avata keinoja
näyttelykokemuksen jäsentämiseen. Erityisesti
olemme ajatelleet sen käyttäjiksi opettajia ja
koululaisryhmiä, mutta se toimii hyvin apuna
myös muille näyttelykävijöille.
Vihko on tarkoitettu seuraksesi kulkiessasi
tämän näyttelyn osuudessa nimeltä
Epäihmisyyden museo. Voit tehdä tehtäviä
museossa tai myöhemmin muualla.
Vihko tarjoaa neljä avainkäsitettä, joista
jokainen avaa ovia Epäihmisyyden museon eri
aihealueisiin. Ne ovat: museo, näyttely, toiset
ja minä. Käsitteet purkavat auki museon ja
näyttelytoiminnan rakenteita, jotka usein
ovat suhteessa toiseuttamiseen ja sitä kautta
suhteessa jokaiseen meistä, sinuun ja minuun.
Jokainen sana liittyy tavalla tai toisella valtaan
ja siihen, että jokainen maapallon asukas
on suhteessa toiseen. Jokaisella sanalla
on myös menneisyytensä, tämä hetki sekä
tulevaisuutensa.

Epäihmisyyden museo tuo esiin, kuinka rajan piirtäminen
ihmisyyden ja ei-ihmisyyden välille on mahdollistanut
toisten lajien, luonnonvarojen sekä tiettyjen ihmisryhmien laajamittaisen hyväksikäytön. Ihonväriin, etniseen
alkuperään, sukupuoleen ja yhteiskunnalliseen asemaan
kytkeytyvä ihmisyyden epääminen on kautta aikojen
mahdollistanut äärimmäisiä sorron muotoja orjakaupasta kansanmurhiin. Epäihmisyyden museo on voittanut
mediataiteen valtionpalkinnon vuonna 2016.
Videoinstallaation kokonaiskesto on 70 minuuttia ja sitä
voi seurata myös käsiohjelman avulla.  

Gustafsson&Haapoja
Epäihmisyyden museo / Museet för icke-mänsklighet / Museum of Nonhumanity
2016
installaatio, kiertävä museo
kesto 1:10:00
HAM Helsingin taidemuseo
musiikki: Oliver Messiaen
tekninen vastaava: Pietu Pietiäinen
opetusmateriaali: nynnyt (Orlan Ohtonen ja Selina Väliheikki)

1

MUSEO

Museot ovat osa ihmisten kulttuurin
perustusta. Niihin on koottu esineitä ja tietoa,
joiden avulla määritämme ja ymmärrämme
historiaa. Ne ovat muistiorganisaatioita, jotka
kertovat meille menneisyydestämme. Museot
ovat myös kokoelmien ja arkistojen koteja:
niihin tallennetaan asioita, jotka koetaan
tähdellisiksi säilyttää osana ihmisten historiaa.
Museoiden jykevän, historiallisen tarkoituksen
ansiosta ajattelemme usein niiden puhuvan
totta, välittävän tietoa. Seuraavien tehtävien
tarkoitus on pysäyttää pohtimaan, mitä
nämä totuus ja tieto oikeastaan ovat: kenen
historiasta museoissa kerrotaan – minun,
sinun, meidän, jonkun muun?
Onko olemassa vain yksi totuus ja tieto?
Mitä ja kenet ne jättävät ulkopuolelleen?
Kuka valitsee mitä muistamme, ja miksi?
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TEHTÄVÄ:
Seuraavilla sivuilla on kaksi ajatuskartan
alkua: MUSEO ja ELÄINTARHA.
Jos sinulla on seuraa, jakautukaa kahteen
ryhmään ja ottakaa kumpaankin yksi kartta.
Yksi ryhmä rakentaa miellekartan museolle ja
toinen eläintarhalle. Voitte käyttää apuna
karttojen esittämiä kysymyksiä, kirjoittaa
uusia ja yhdistellä sekä kysymyksiä että
vastauksia viivoilla.
Vertailkaa lopuksi karttoja – mitä yhteistä
niillä on? Mitä ajattelet?
Jos olet yksin, voit täyttää karttoja
vuorotellen ja pohtia, vaikuttaako
ensimmäinen vastauksesi toiseen.
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MUSEO
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ELÄINTARHA
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NÄYTTELY

Näyttely sanana viittaa näyttämiseen, mutta
mitä tarkoittaa sana “näyttää”? Liittyykö se
jonkun asian näkymiseen ja sitä kautta näköön,
eli katsomiseen? Vai jonkin asian jakamiseen,
haluun jakaa jotakin merkittävää toisten
kanssa?
Onko instagram-feed näyttelyn sukulainen?
Näyttelyn tekeminen on jonkun asian
näkyväksi tekemistä. Olisiko se jokin piilossa ja
näkymätön ilman näyttelyä?
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TEHTÄVÄ:
Tutustu Epäihmisyyden museoon yksin tai
pienryhmissä. Mieti alla olevia kysymyksiä
suhteessa näkemääsi, kuulemaasi ja
kokemaasi.
Mitä tässä näyttelyssä katsotaan?
Kuka näyttelyssä puhuu?
Miten näyttelyssä esitetyt asiat liittyvät
minuun?
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TOISET

Kun sanon toinen, tai toiset, viittaan aina
samalla myös itseeni.
Kun mietin paikkaani maailmassa, olen toisten
ympäröimä.
Jos historia on aina voittajien kirjoittamaa,
millainen on niiden toisten historia?
Millainen on menneisyyden ja historian suhde?
Mitä tarkoitan, kun sanon toinen?
Toinen on se, joka tulee ensimmäisen jälkeen.
Kun sanon, että sinä olet toinen, olenko
minä silloin ensimmäinen? Toinen on aina
suhteellinen, se on suhteessa muihin.
Toinen on myös aina eettinen kysymys, sillä
se saa minut valitsemaan. Toinen on se, jonka
joko huomioin tai valitsen jättäväni huomiotani
vaille. Se ei koskaan ole yhdentekevä.
Huomioiminen on kunnioittamista, huomiotta
jättäminen on välinpitämättömyyttä,
poissulkemista. Jos valitsen huomiotta
jättämisen ja suljen toisen ulkopuolelle, teen
toiseuttavan teon: sivuutan toisen olennon ja
valitsen, että jokin muu on tärkeämpää.
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TEHTÄVÄ:
Vastaa alla oleviin kysymyksiin. Muistele
tilanteita ja kokemuksia. Riittää, että vastaat
kysymyksiin mielessäsi, halutessasi voit kertoa
kokemuksistasi ryhmällesi.
Millaisessa tilanteessa olet ollut empaattinen,
ymmärtänyt toisen kokemuksen hänen
näkökulmastaan?

Milloin osoitit *solidaarisuutta toista kohtaan?
* Solidaarisuus tarkoittaa yhteisvastuullisuutta, kunnioitusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta muita kohtaan.

Missä tilanteessa sivuutat tai jätät toisen
ilman huomiota? Miksi?
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Kenet huomioit viimeksi?

Kuka on osoittanut empatiaa sinua kohtaan?

Millaisessa tilanteessa joku on osoittanut
solidaarisuutta sinua kohtaan? Miltä se
tuntui?

Milloin joku sivuutti sinut ja jätti sinut
huomiotta?
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MINÄ

Mitä “minä” tarkoittaa?
Tuntuu absurdilta kysyä tätä; onhan “minä”
yksi maailman käytetyimmistä sanoista.
Mutta miten selittäisit sen olennolle, joka ei ole
koskaan sanonut, kuullut tai ajatellut sitä?
Onko eläimillä “minä”? Entä kasveilla?
Ymmärränkö minä tämän sanan samoin kuin
sinä?
Lähteekö oma ajatteluni minusta?
Olenko aina sama, vai jotain muuttuvaa?
Mitä valintoja teen ollakseni “minä”?

“Olen se, joksi tulen muiden kanssa.”
Donna Haraway: Situated Knowledges: The Science Question in
Feminism and the Privilege of Partial Perspective, 1988. nynnyjen
käännös, 2019.

”Inhimillinen elämä, edes erakon elämä korvessa, ei ole
koskaan mahdollista ilman maailmaa, joka suorasti tai
epäsuorasti todistaa toisten ihmisten läsnäolosta”
Hannah Arendt: The Human Condition, 1958. Käännös: Riitta
Oittinen ja työryhmä: Vita Activa, Ihmisenä olemisen ehdot,
Vastapaino, 2002.
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TEHTÄVÄ:
Tämä on kirjoitustehtävä; tarvitset siihen
kynän ja noin 30 minuuttia aikaasi. Etene
kohta kerrallaan. Tämä tehtävä on vain sinua
varten, sitä ei tarvitse jakaa – voit siis
olla niin rehellinen kuin uskallat.
1. KUKA OLEN?
Vastaa kysymykseen kirjoitamalla tajunnan
virtana listaksi viiden minuutin ajan sanoja.
Älä pohdi järjestystä tai vastauksien
kattavuutta.
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2. MILLAINEN OLEN?
Listaa erilaisia ominaisuuksiasi:
millainen olet tänään, eilen, yleensä,
aamuisin? Älä jää pohtimaan asiaa
liikaa, vaan anna kynän sauhuta.
Jatka 5 minuutin ajan.
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3. YMPYRÖI SANA
Valitse Millainen olen –listastasi jokin
sana, joka miellyttää tai askarruttaa sinua
juuri nyt. Tämän ei tarvitse olla sinua
eniten kuvaava piirre vaan jokin, mihin
haluat tässä hetkessä paneutua.
4. MUUT HENKILÖT
Listaa tähän kahden minuutin ajan ihmisiä
tai muita eläimiä, jotka ovat vaikuttaneet
mielestäsi siihen, että valitsemasi piirre
on listassasi tällä hetkellä. Voit listata
myös henkilöitä, joiden kanssa jaat tämän
piirteen tai jotka tuovat sen sinussa
esiin. Henkilöt voivat olla myös sellaisia,
joita et ole tavannut tai kenen nimeä et
tiedä, kuten laulaja, jota olet kuunnellut
tai lähikauppasi työntekijä.

17

Tämän vihkosen ovat tehneet Orlan Ohtonen ja Selina
Väliheikki, eli queerfeministinen kuraattoriduo nimeltä
nynnyt, joka työskentelee ystävyydestä lähtöisin ja sen
parissa. Vuodesta 2013 nynnyt ovat työstäneet kuratoinnin praktiikkaa, joka toteuttaa intersektionaalisen feminismin politiikkaa ja tutkii, kyseenalaistaa sekä purkaa
nykytaiteen kentän valtarakenteita. He luennoivat feministisestä kuratoinnista, järjestävät työpajoja ja residenssejä, ovat mm. feministisen työtila POIMUN perustajajäseniä ja toimivat osana työryhmää, joka rakentaa Helsinkiin
feminististä kulttuuritaloa (Feminist Culture House).
Orlan on vastuussa tämän vihkon avainkäsitteistä Museo
ja Minä. Selina on vastuussa avainkäsitteistä Näyttely ja
Toiset.
www.nynnyt.org
www.instagram.com/nynnyt_
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nynnyt: Epäihmisyyden museon oppimisvihko
1.painos 2016
2.painos 2020, editoitu 2019
HAM Helsingin taidemuseo
Eteläinen Rautatiekatu 8, 00100 Helsinki
Avoinna ti-su 11–19, ma suljettu
Tekstit: nynnyt
Toimitus: nynnyt.
Toinen versio yhdessä HAMin Nanne Raivion, Sonja
Taimiahon ja Heli Mäkisen kanssa.
Ruotsinkielinen käännös: Ditte Kronström
Graafinen suunnittelu: Tsto
Kuvat:
Sivu 6, Korkeasaaren eläintarhassa vuonna 1964.
Kuva: Volker von Bonin. Helsingin kaupunginmuseo,
Creative Commons CC BY 4.0 –lisenssi.
Sivu 8, museokävijöitä Ola Kolehmaisen näyttelyssä
HAM Helsingin taidemuseossa.
Kuva: Hanna Kukorelli, HAM Helsingin taidemuseo.
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