HALOO, KUULEEKO METSÄ? ELEKTRONISEN TAITEEN KIERTONÄYTTELY
LAPSILLE

Metsä on meille kaikille enemmän tai vähemmän tuttu, mutta samalla salaperäinen
paikka, josta voi aina löytää uutta. Elämä kuhisee monella tasolla aina maaperästä
puiden latvoihin asti. Iso osa metsässä tapahtuvasta eliöiden välisestä
vuorovaikutuksesta jää meiltä kuitenkin huomaamatta.
Sillä välin sähköisestä kommunikaatiosta on tullut erottamaton osa meidän
jokapäiväistä elämäämme, mutta minkälaista olisi soittaa metsään? Voisimmeko
ottaa yhteyttä siellä oleviin viestintäverkostoihin? Installaatio lähestyy näitä
kysymyksiä taiteen kautta tarjoten mahdollisuuden soittaa metsään vanhalla
numerovalitsimella. Veivaamalla numeroita lapset voivat tutkia metsämaisemaa ja
paikantaa sieltä erilaisia otuksia ja tapahtumia valojen, äänten ja liikkeiden
muodossa.

Berliiniläisen taiteilijan Kati Hyypän installaatio H
 aloo, kuuleeko metsä? on
ensisijaisesti lapsille suunnattu installaatio, joka kutsuu tutkimaan metsässä
tapahtuvaa vuorovaikutusta ja viestintää, avaten samalla mahdollisuuden pohtia
suhdettamme luontoon ja teknologiaan. Installaatio koostuu seinälle ripustetuista
metsäelementeistä, jotka on rakennettu kierrätetyistä esineistä kuten
vanhentuneesta viestintätekniikasta. Installaatio koostuu yhteensä viidestä
metsäelementistä eli moduulista, joista jokainen reagoi kahteen eri
numerovalitsimella valittuun numeroon. Näin jokaiselle numerovalitsimen
kymmenelle numerolle (0-9) on oma mikrotapahtumansa ääni-, valo- tai liike-efektin
muodossa. Kukin moduuli edustaa tietynlaista ympäristöä kuten suota tai
kangasmetsää ja elementin sisällä ilmenevät mikrotapahtumat liittyvät näihin
ympäristöihin.
Installaatioon kuuluu metsämodulien lisäksi pieni luontoaiheinen kirjasto (25 kirjaa),
harmaa kivenmuotoinen pöytä ja luonnosta muotonsa ammentaneita tyynyjä jonka
ympärillä voi lukea tai tehdä näyttelyyn liittyviä alla kuvailtuja pedagogisia tehtäviä.
Myös itse moduliseinän edessä on “luontomateriaalimaisia” tyynyjä ja puupölkyistä

muodostunut “aita” jonka päällä ovat vuorovaikutukseen tarvittavat kiertovalitsimet.
Valitsimen voi nostaa käteensä tai syliinsä pyörittelyä varten.
Näyttelyyn kuuluu myös video, jota varten tarvitaan mediasoitin ja videotykki tai
monitori.
https://www.kasityokoulurobotti.fi/haloo-kuuleeko-metsa-teos/

Käsityökoulu Robotin sivuilta löytyy teokseen teemaa syventävä kolmiosainen
tehtäväkokonaisuus: “Tehtäviä ennen vierailua”, “Tehtäviä vierailun aikana” sekä
“Tehtäviä vierailun jälkeen”. Tehtäviä tekemällä, sekä osallistuvat päiväkoti- ja
kouluryhmät että perheet voivat syventää ja laajentaa pohdintoja teoksen
teemoista. Tehtävät johdattelevat pohtimaan luontosuhdetta ja tarkastelemaan
omia tapojamme kommunikoida ja viestiä suhteessa luonnnon vastaaviiin
toimintatapoihin.

Teoskokonaisuuden on tuottanut Käsityökoulu Robotti Taiteen edistämiskeskuksen
tuella. Yhteistyökumppanina toimii Lastenkulttuurikeskus Aurora.
Kohderyhmä: Päiväkotiryhmät, peruskoululuokat, perheet, harrastusryhmät
Kokoluokka ensisijaisesti: S - M
Hinta 2000€-4500€ (hinta määräytyy näyttelyn koon mukaan sekä etäisyydestä
Helsingistä)
Näyttely on vuokrattavissa tammikuusta 2021 joulukuulle 2022
Näyttelyn oppimateriaalit saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
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