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Syftet med det här häftet är att ge betraktaren 
möjligheter att gestalta utställningsupplevel-
sen. Vi har skrivit det främst med lärare och 
elevgrupper i åtanke men häftet tjänar bra som 
hjälp också för andra utställningsbesökare.

Häftet är avsett att göra dig sällskap när du 
vandrar genom den del av utställningen som 
heter Museet för icke-mänsklighet. Du kan göra 
uppgifter på museet eller någon annanstans 
senare.

Häftet ger dig fyra nyckelbegrepp, som öppnar 
dörrar till olika ämnesområden i Museet för 
icke-mänsklighet. De är museum, utställning, 
andra och jag. Begreppen plockar isär museets 
och utställningsverksamhetens strukturer, som 
ofta står i relation till andrafiering och på så sätt 
i relation till var och en av oss, till dig och mig.

Varje ord hänger på ett eller annat sätt ihop 
med makt och med att varje invånare på jorden 
existerar i relation till en annan. Varje ord har 
också sitt förflutna, det här ögonblicket och sin 
framtid.
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Museet för ickemänsklighet visar hur det att man har 
dragit upp en gräns mellan mänsklighet och icke-mänsk-
lighet har möjliggjort en omfattande exploatering av 
andra arter, naturtillgångar och vissa människogrupper.  
Förnekandet av mänsklighet på grund av hudfärg, etniskt 
ursprung, kön och samhällsställning har genom tiderna 
möjliggjort extrema former av förtryck från slavhandel till 
folkmord. Museet för icke-mänsklighet tilldelades stats-
priset för mediekonst 2016.

Videoinstallationen är sammanlagt 70 minuter lång och 
kan följas också med hjälp av programbladet.

Gustafsson&Haapoja  
Epäihmisyyden museo / Museet för icke-mänsklighet / Museum of Nonhumanity  
2016  

iinstallation, vandringsmuseum  
längd 1:10:00  
HAM Helsingfors konstmuseum  
musik: Oliver Messiaen  
teknisk ansvarig: Pietu Pietiäinen  
läromaterial: nynnyt (Oran Ohtonen och Selina Väliheikki)
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MUSEO

Museerna utgör en del av grundvalen för männ-
iskornas kultur. I dem har man samlat föremål 
och kunskap som hjälper oss att definiera och 
förstå historia. De är minnesorganisationer som 
berättar för oss om vårt förflutna. Museerna är 
också samlingarnas och arkivens hem: i dem 
deponeras sådant som anses vara viktigt att 
bevara som en del av människans historia.

Tack vare museernas mäktiga, historiska syfte 
tänker vi ofta att de talar sanning, att de förmed-
lar kunskap. Tanken med följande uppgifter är 
att få dig att stanna upp och fundera på vad den 
här sanningen och kunskapen egentligen är: 
vems historia berättar museerna om – min, din, 
vår, någon annans?  Finns det bara en sanning 
och kunskap? Vad och vem lämnar de utanför? 
Vem väljer vad vi minns, och varför?
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UPPGIFT:

På följande sidor finns två inledningar till 
en tankekarta: MUSEUM och DJURPARK.

Om ni är ett sällskap kan ni dela in er i två 
grupper och ta varsin karta. Den ena gruppen 
bygger en associationskarta för museet och 
den andra för djurparken. Ni kan använda 
kartornas frågor som hjälp, skriva nya och 
förena både frågor och svar med streck.

Till slut kan ni jämföra kartorna – vad har 
de gemensamt? Vad tänker du?

Om du är ensam kan du fylla i kartorna turvis 
och fundera på om ditt första svar påverkar 
nästa.
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MUSEO
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MUSEO

vem är det här avsett för?
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ELÄINTARHA
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UTSTÄLLNING

Utställning som ord syftar på att ställa ut, att 
visa fram. Men vad betyder det? Har det att göra 
med att något syns, och har den vägen en kopp-
ling till synen, det vill säga att betrakta? Eller 
med att dela något, viljan att dela något betydel-
sefullt med andra?

Är en instagram-feed besläktad med 
utställningen? 

Att göra en utställning är att synliggöra 
något. Skulle det vara dolt och osynligt utan 
utställningen?
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UPPGIFT:

Bekanta dig med Museet för icke-mänsklighet ensam 
eller i små grupper. Fundera på frågorna 
nedan i förhållande till det du sett, hört 
och upplevt.
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ANDRA

När jag säger annan, eller andra, syftar jag alltid 
samtidigt på mig själv.

När jag funderar på min plats i världen är jag 
omgiven av andra.

Om historien alltid är skriven av segrarna, 
hurdan är de där andras historia?

Hurdant är förhållandet mellan det förflutna 
och historien?

Vad menar jag när jag säger andra?

Andra är den som kommer efter första. När jag 
säger att du är den andra, är jag då den första? 
Den andra är alltid relativ, den existerar i rela-
tion till de andra.

Den andra är också alltid en etisk fråga, för 
den får mig att välja. Den andra är den som jag 
antingen beaktar eller väljer att inte beakta. 
Den är aldrig betydelselös. Att beakta är att 
respektera, att inte beakta är att vara likgiltig, 
att stänga ute. Om jag väljer att inte beakta och 
stänger den andra ute begår jag en andrafie-
rande handling: jag förbigår den andra varelsen 
och väljer att något annat är viktigare.
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UPPGIFT:

Besvara frågorna nedan. Minns tillbaka på situa-
tioner och erfarenheter. Det räcker att du svarar 
på frågorna i dina tankar, om du vill kan du 
berätta om dina erfarenheter för gruppen. 

I en hurdan situation har du varit empatisk, 
förstått en annans upplevelse ur den personens 
synvinkel?

 
När visade du solidaritet för någon? Solidaritet 
betyder gemensamt ansvar, respekt och en känsla 
av samhörighet med andra.

 
I vilken situation förbigår du en annan eller 
låter bli att beakta personen? Varför? 
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Vem beaktade du senast? 
 

 
Vem har visat empati mot dig?  
 

 
I en hurdan situation har något visat soli-
daritet med dig? Hur kändes det? 
 

 
När förbigick någon dig och lät bli att 
beakta dig?
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MINÄ

Vad betyder “jag”?

Det känns absurt att fråga så; ”jag” är ju ett av de 
mest använda orden i världen.

Men hur skulle du förklara det för en varelse 
som aldrig har sagt, hört eller tänkt på det?

Har djuren ett ”jag”? Hur är det med växterna?

Förstår jag det här ordet på samma sätt som du?

Utgår mitt eget tänkande från mig?

Är jag alltid densamma, eller något som 
förändras?

Vilka val gör jag för att vara ”jag”? 

“Jag är den jag blir tillsammans med andra” 

Donna Haraway: Situated Knowledges: The Science Question in 
Feminism and the Privilege of Partial Perspective, 1988. 

”Det finns inget verksamt människoliv, ens i den öde öknen, 
som inte utspelar sig i en värld som direkt eller indirekt 
vittnar om andra människors närvaro” 

Hannah Arendt: The Human Condition, 1958 
(Människans villkor – Vita Activa, översättning: Joachim Retzlaff, 
Röda bokförlaget, 1988)



14 15

UPPGIFT:

Det här är en skrivuppgift; du behöver en 
penna och cirka 30 minuter av din tid. Svara 
på frågorna en i taget. Den här uppgiften är 
bara för dig, du behöver inte dela den – du 
kan alltså vara så ärlig som du vågar.

1. VEM ÄR JAG?

Besvara frågan genom att skriva en lista 
av ord som du först kommer att tänka på i 5 
minuter. Fundera inte på ordningen eller på 
hur täckande svaren är. 
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2. MILLAINEN OLEN?

Skriv ner en lista över dina goda och 
dåliga sidor: hurdan var du i går, hurdan 
är du i dag, i allmänhet, på morgonen? 
Fundera inte för mycket utan skriv så 
pennan glöder. Fortsätt i 5 minuter.
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3. RINGA IN ETT ORD

Titta på listan ”Hurdan är jag?”. Välj ut 
ett ord som du tycker om eller som du fun-
derar på just nu. Det behöver inte vara den 
egenskap som beskriver dig bäst utan något 
som du just nu vill sätta dig in i.

4. ANDRA PERSONER

Gör i 2 minuters tid en lista över 
människor eller andra djur som du anser 
ha bidragit till att den egenskap du nyss 
valde ut finns på din lista just nu. Du 
kan också räkna upp personer med vilka du 
delar den här egenskapen eller som får den 
att framträda i dig. Personerna kan också 
vara sådana som du inte har träffat eller 
vars namn du inte känner till, såsom en 
sångare som du lyssnat på eller en anställd 
i din närbutik. 
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Det här häftet är utarbetat av Orlan Ohtonen och Selina 
Väliheikki, en queerfeminististisk kuratorduo som arbetar 
utgående från, och med vänskap. Sedan 2013 har nynnyt 
jobbat med en kurateringspraxis som utövar en intersek-
tionell feministisk politik och utforskar, ifrågasätter och 
nedmonterar maktstrukturer i fältet för samtidskonst. De 
föreläser om feministisk kuratering, ordnar workshopar 
och residens och är bland annat grundarmedlemmar för 
det feministiska arbetsrummet POIMU och medverkar 
i en arbetsgrupp som bygger ett feministiskt kulturhus 
(Feminist Culture House) i Helsingfors. 

I det här häftet svarar Orlan för nyckelbegreppen Museum 
och Jag och Selina för Utställning och Andra.

 
www.nynnyt.org

www.instagram.com/nynnyt_
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nynnyt: Lärohäfte för Museet för icke-mänsklighet

1 upplagan 2016
2 upplagan 2020, editerad 2019

HAM Helsingfors konstmuseum 
Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
Öppet tis–sön 11–19, mån stängt 

Texter: nynnyt
Redaktion: nynnyt 
2 upplagan tillsammans med Nanne Raivio, Sonja 
Taimiaho och Heli Mäkinen / HAM Helsingfors 
konstmuseum
Svensk översättning: Ditte Kronström
Grafisk design: Tsto

Foton:v 
Sida 6, På Högholmens djurgård 1964. Foto: Volker 
von Bonin. Helsingfors stadsmuseum, Creative 
Commons CC BY 4.0 
Sida 8, Museibesökare i Ola Kolehmainens utställ-
ning på HAM Helsinfors konstmuseum. Foto: Hanna 
Kukorelli, HAM Helsingfors konstmuseum.
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