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Näyttelyssä Ote on esillä Tyko Sallisen maalaus Piruntanssi vuodelta 1919. Yhden teoksen 
kokoelmanäyttely haastaa totutun tavan esittää ja kokea taidekokoelma kokonaisuutena.

Perinteistä museotilaa, niin sanottua valkoista kuutiota, on näyttelyssä muokattu valon ja 
äänen avulla. Näin huomio kiinnittyy museoarkkitehtuuriin ja kokemuksen fyysisiin puitteisiin. 
Keskelle näyttelytilaa ripustettu teos mahdollistaa myös uudenlaisia tapoja lähestyä teosta. 
Tanssi tai illallinen, oppitunnin järjestäminen teoksen kanssa samassa tilassa venyttää 
näyttelykokemusta ja testaa museotilalle useimmiten asetettuja rajoituksia. Näyttelyvierailusta 
saattaa tulee sosiaalinen tilanne, muiden näyttelyvieraiden, tuttujen ja tuntemattomien, tai 
salivalvojien kanssa jaettu kokemus. 

Projektia ovat tukeneet Aalto-yliopisto, EMMA ja Saastamoisen säätiön taidekokoelma

Ote viittaa kokonaisuuden osaan, näytteeseen laajasta joukosta. Ote on jostakin fyysisesti kiinni 
pitämistä, mutta myös asioiden hahmottamista ja ymmärtämistä. 



Oheistapahtumat

Oheistapahtumat kutsuvat yleisön tutkimaan, kokeilemaan ja haastamaan erilaisia tapoja olla 
taideteoksen kanssa museotilassa.

13.1.2016 & 27.1.2016
Oppimista maalauksen äärellä
9-11

Voiko museotila toimia luokkahuoneena? Kilonpuiston kolmas- ja neljäsluokkalaiset 
viettävät kaksi työntäyteistä päivää näyttelyssä Ote. Työpajojen aiheet kumpuavat koulun 
opetussuunnitelmasta sisältäen muun muassa liikunnallisia, ympäristöoppiin ja historiaan 
liittyviä tehtäviä näyttelykonseptin puitteissa. Ensimmäisenä päivänä oppilaat tutustuvat 
näyttelyn äänitaiteilijan, Can Uzerin, johdolla äänen ominaisuuksiin sekä kokeilevat 
draamapedagogi Ida-Maria Rakin kanssa kehollista ja fyysistä improvisaatiota. Toisena päivänä 
oppilaat esittelevät työpajojen tuloksia sekä tutustuvat meditaatioon ja tanssiin. Tällä kertaa 
museossa pidetyillä oppitunneilla oppilaiden ei tarvitse olla hiljaa ja rauhallisesti! Sen sijaan 
oppilaat voivat kokeilla erilaisia tapoja vallata museo sosiaalisena tilana ja hyödyntää siellä 
erilaisia oppimisen muotoja. 
 
15.1.2016 
Tanssit taideteoksen kanssa
18-21 

Nyt voitte kaivaa ihanat vintage-mekkonne kaapeista ja valmistautua iloiseen lavatanssi-iltaan. 
Tällä kertaa yleisöllä on mahdollisuus tanssia Tyko Sallisen Piruntanssi-maalauksen kanssa 
museotilassa! Illan alussa Espoon Habanera -tanssiryhmä neuvoo tanssiaskeleita aloittelijoille, ja 
illan edetessä kokeneimpienkin tanssijoiden tanssijalka alkaa vipattaa. Illan musisoinnista vastaa 
uusi tanssiyhtye Kauko Rakkaus ja Takertujat, ja kuivuneet suut kostuttaa SIS. Deli + Café. Kaikki 
ovat tervetulleita ottamaan osaa tanssin ja riemun iltaan!

22.1.2016 
Kuuntele maalauksen kanssa
17-19

Kaikki tiedämme, että historia ei koostu vain yhdestä yksittäisestä tarinasta. Millä erilaisilla 
tavoilla Tyko Sallisen modernistisia maalauksia voisi tarkastella? Vieraile EMMA-museossa 
perjantain ilmaisillassa ja tule näyttelytilaan kuuntelemaan eri näkökulmia Sallisen teoksiin. 
Tutkijat Marja-Liisa Linder (FT, amanuenssi, Pirkanmaan aluetaidemuseo) ja Eeva Hallikainen 
(FM, luennoitsija, Turun avoin yliopisto) ovat tutkineet taiteilijan tuotantoa. Heidän 
puheenvuoronsa avaavat tulkintoja Sallisen taiteellisesta perinnöstä. Yleisö on tervetullut 
esittämään kysymyksiä ja osallistumaan keskusteluun.

30.1.2016
Illallinen teoksen äärellä
18-21

Yleisö saa harvoin syödä museossa teosten parissa, mutta Illallinen teoksen äärellä tarjoaa 
mahdollisuuden koota ystävät saman illallispöydän ympärille näyttelytilassa. Jaakko 
Blombergin, Johanna Kuneliuksen ja Jyrki Tsutsusen (tuttu mm. Makujen maailma -ohjelmasta) 
Ravintola Hukkatila tarjoaa illallisen kauden raaka-aineista. Illan menu perustuu leikillisesti Ote-
näyttely konseptiin – sen erilaisiin tapoihin katsoa ja olla taideteoksen kanssa museotilassa. 
Illallista siivittää keskustelu opiskelijoiden, kutsuttujen vieraiden ja museon henkilökunnan 
kanssa näyttelyn teemoista. Kaikki ovat tervetulleita nauttimaan illallisesta EMMA-museossa. 
Illallispaikkoja on kuitenkin rajoitetusti, joten otathan paikan varmistamiseksi yhteyttä Darja 
Zaitseviin, darja.zaitsev@aalto.".
 




