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HIMO3
Todellisuuden jäljillä

HIMO3-seminaari jatkaa pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taidetoimijoiden yhteistyötä teemalla
yleisöyhteistyön todellisuus. Seminaarissa kartoitetaan yleisötyön ajankohtaisia haasteita ja
kouluyhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia. Keskeisenä teemana on yleisötyöntekijän arki
sekä kokemusten jakaminen, uusien metodien oppiminen ja sitä kautta ammatillinen
kehittyminen.

Yleisöyhteistyö on eri muodoissaan vakiintunut osaksi lähes kaikkien taidelaitosten ja vapaiden
ryhmien toimintaa. Sillä on usein keskeinen rooli taidelaitoksen yleisöpohjan rakentamisessa
sekä sitouttamisessa. Samaan aikaan kun yleisöyhteistyölle ja sen tekijöille kasataan odotuksia,
ovat rakenteet usein heikkoja. Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa ja pitää pystyä
erottumaan sekä markkinoimaan omaa työtään. Miten uusiutua ja ylläpitää omaa jaksamistaan
tässä kasvavien odotusten ja vastuun ristipaineessa?

Seminaarin asiantuntijapuheenvuoroissa esitellään erilaisille kohderyhmille suunnattuja
hankkeita Suomesta ja ulkomailta. Yleisöyhteistyön tulevaisuuden haasteita ja rahoitusta
pohditaan päättäjistä ja alan asiantuntijoista koostuvassa paneelissa. Kumpanakin
seminaaripäivänä on mahdollisuus osallistua eri taiteenalojen työpajoihin, joissa esitellään
uusimpia ja kiinnostavimpia yleisöyhteistyömetodeja.

Seminaarin järjestäjinä toimivat Annantalon taidekeskus ja Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
yhteistyössä Ateneumin taidemuseon, EMMA - Espoon modernin taiteen museon, Helsingin
taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman, Designmuseon, Q-teatterin, Sinebrychoffin taidemuseon,
Suomen Kansallisteatterin, Suomen valokuvataiteen museon, Teatterimuseon, Zodiak – Uuden tanssin
keskuksen sekä Sarjakuvakeskuksen kanssa. Seminaari on osa Annantalon Taikalampputoimintaa.

Osallistumismaksu 80 €. Työttömät, opiskelijat sekä Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry:n ja
Teatterikuraattorien Killan jäsenet 30 €. Taikalamppu-verkoston lastenkulttuurikeskusten
työntekijöille seminaari on maksuton.

Lisätietoja: Kikka Hahtomaa, kikka.hahtomaa@hel.fi, puh. 050 364 0803
Anna von Bagh, anna.vonbagh@hel.fi, puh. 040 186 7719

Seminaaripaikkana Ateneum-Sali, työpajat eri puolilla Helsinkiä

Ilmoittautumiset viimeistään 11.4. mennessä www.kultus.fi.
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HIMO3-seminaari:
Ateneum-sali 5.-6.5.2010

Torstai 5.5. pj vastaava museolehtori Kaisa Kettunen, Helsingin taidemuseo

9:15-11:30 Työpajat (eri puolilla kaupunkia)
11:30-12:30 Lounas (omakustanteinen)
12:30-13:00 Ilmoittautuminen ja siirtyminen Ateneum-saliin
13:00-13:15 Seminaarin avaus
13:15-13:45 Jugend Architektur Stadt -järjestön perustajajäsen, arkkitehti ja

kaupunkisuunnittelija Angela Uttke: Osallistava suunnittelu:
Nuoret oman ympäristönsä suunnittelijoina

13:45-14:15          Tanssitaiteilija, koreografi, Iceland Dance Companyn tanssikoulutuksen
taiteellinen johtaja Peter Anderson: Core Language learning through
movement – Kielenoppimista liikkeen avulla

14:15-14:45            Kahvi + suolaista

14:45-15:00 Muualla / Elsewhere -esitys Ateneum-salissa
Arkkitehti-animaatiotaiteilija Tuula Jekerin ja sirkustaiteilija-koreografi Ilona Jäntin
Muualla-Elsewhere on yhdistelmä animaatiota, sirkusta ja tanssia

15:00-15:15                 Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry julkistaa
”Vuoden museopedagoginen teko” -palkinnon saajan

15:15-15:45                Schaubühne Berlin -teatterin teatterikasvatusosaston johtaja Uta Plate:
Yleisötyöohjelmat Schaubühne Berlin -teatterissa

15:45-16:15                CA2M-taidekeskuksen koulutus- ja yleisötyöohjelmien
johtaja Pablo Martínez: Mielikuvitusta uudelleen aktivoimassa –
Koulutus ja yleisötyöohjelmat CA2M-keskuksessa

16:15-16:45                PhD, elokuvaopettaja ja Berliinin kansainvälisen elokuvafestivaalin
Berlinalen kouluprojektin johtaja Martin Ganguly: Berlinale School Project

16:45-17:00                Keskustelua, ensimmäisen päivän yhteenveto, lopetus

Torstaipäivänä on englanti-suomi-englanti -simultaanitulkkaus.
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Perjantai 6.5. pj taidekasvatus- ja palvelupäällikkö Nana Salin, EMMA

9:15-11:30 Työpajat (eri puolilla kaupunkia)
11:30-12:30             Lounas (omakustanteinen)
12:30-12:45            Siirtyminen Ateneum-saliin
12:45-13:00              YLÖS-hanke / Niina Torkko, Tampereen tutkivan teatterityön keskus
13:00-13:45               Yleisötyön markkinointi / toimitusjohtaja Outi Raatikainen, Pink  Eminence
13:45-15:00           Paneeli yleisöyhteistyön tulevaisuudesta, puheenjohtaja Hanna

Kuusela/FM
Paneelin jäsenet:
Lea Halttunen / kulttuurisihteeri, OKM
Johanna Sumuvuori / kansanedustaja, Helsingin kulttuuri- ja kirjastolauta-
kunnan puheenjohtaja
Niina Torkko / projektipäällikkö, Tampereen yliopisto
Minna Turtiainen / museolehtori, Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry

15:00-15:30           Kahvi + suolaista

15:30-16:30            Keissiesittelyjä 5 kpl (à 10-15min)
1. Naperokino / Anna von Bagh, Annantalo

2. REPEAT – PAUSE – EDIT  –  Lyhytelokuvaa, tanssia, teatteria,
parkouria / Heini Räsänen, Teatterimuseo ja Emmi Vainio, Uuden
median keskus m-cult

3. Taideneuvola / Anne Rossi-Horto, Annantalo

4. On Ice -esitysadaptaatio / Maija Hirvanen

5. Jalkautuminen nuorisotaloille / Hanna Kapanen, Designmuseo

16:30-16:45            Seminaarin yhteenveto ja päätös
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Työpajavaihtoehdot

1. A City for Young People!
Minkälaisia voisivat olla nuorten omat paikat? Miten nuoret voi osallistaa omien tilojen
suunnitteluun ja toteuttamiseen? Miten sinä parantaisit omaa ympäristöäsi? Angela Uttken
työpaja avaa osallistavan suunnittelun menetelmiä ja tarjoaa erilaisia ideointitapoja
työskentelyyn osallistavan suunnitteluprojektin parissa. Uttken työpajassa pohditaan omaa
suhdetta tiloihin, rakennuksiin ja lähiympäristöön. Työpajan ohjaa Angela Uttke. Tuotanto:
Designmuseo. Työkieli: englanti.

2. Experiencing Images
Työpajassa pohditaan videokameroita, kehoa ja galleriatilaa työkaluina käyttäen erilaisia
strategioita sellaisen audiovisuaalisen lukutaidon kehittämiseksi, jossa oma keho ja
subjektiviteetti ovat keskeisessä asemassa. Yleensä museoissa ja gallerioissa työskennellään
kuvien kanssa, mutta miten ne voi kokea? Työpajan ohjaa Pablo Martínez. Tuotanto: Helsingin
taidemuseo. Työskentelykieli: englanti.

3. Uncover Hidden Resources – Voimavarat käyttöön
Työpajassa pureudutaan erilaisten hauskojen tehtävien avulla jokaisen osallistujan piilevien
taitojen esiintuomiseen. Luovan ajattelun ja toiminnan esteitä puretaan eri tekniikoin, mm.
improvisaation, NLP:n ja tanssin keinoin. Tavoitteena on antaa taiteen ja kulttuurin parissa
toimiville osallistujille konkreettisia työkaluja ja ratkaisumalleja erilaisiin – monesti haastaviinkin
– työtilanteisiin. Työpajan ohjaa Peter Anderson. Tuotanto: Zodiak – uuden tanssin keskus.
Työskentelykieli: englanti.

4. Tarkemmin katsottuna – Luovuus elokuvanlukutaidossa
Elokuvassa on paljon muutakin kuin vain niiden katsominen tai niistä keskusteleminen.
Työpajassa käydään elokuvapätkien, keskustelun, osallistumisen ja roolipelin kautta läpi sitä,
miten elokuvaa voi integroida opetukseen ja käyttää soveltavasti yleisöyhteistyössä. Työpajan
ohjaa Martin Ganguly. Tuotanto: Annantalo. Työskentelykieli: englanti.

5. The Truth - Totuus
Haluat puhua vanhemmillesi ja kertoa heille totuuden ensimmäistä kertaa elämässäsi. Mutta
sen sijaan että he olisivat avoimia rehellisille ajatuksillesi he reagoivat ennakoidusti. Tragediaa
vai ”familybusiness as usual”? Työpajassa annetaan mahdollisuus tutkia teatteria ja kehittää
intohimo sitä kohtaan. Työpajan ohjaa Uta Plate. Tuotanto: Q-teatteri. Työskentelykieli: englanti.
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6. Löydä itsestäsi intialainen - digitaalinen matka
Tässä työpajassa voit tutustua Samaan aikaan Intiassa -näyttelyyn elämyksellisellä tavalla.
Netistä saatua materiaalia käyttäen luot itsellesi uuden identiteetin, nimen ja asuinpaikan. Sitten
pukeudut uuden identiteettisi mukaan ja otat itsestäsi valokuvan muistoksi. Työpajan ohjaa
Paresh Joshi. Tuotanto: Helsingin taidemuseo. Työskentelykieli: englanti.

7. Hahmon ja tarinan työpaja sarjakuvan ja teatterin keinoin
Työpajan tavoitteena on tutkia hahmon ja tarinan rakentumista niin teatterissa kuin
sarjakuvassa. Tavoitteena on antaa työkaluja omaan työhön niin kuvan kuin teatteri-ilmaisun
puolella, käytännön tekeminen etusijalla. Työpaja pohjautuu Q-teatterin Corto Maltese -
näytelmään. Ohjaajina toimivat Jonna Wikström ja Antti Hintsa. Tuotanto: Q-teatteri ja
Sarjakuvakeskus. Työskentelykieli: suomi.

8. Uusi väylä vuorovaikutukseen: Online-oppimisympäristö
Sinebrychoffin taidemuseon museolehtori Leena Hannula on toiminut New Yorkin American
Museum of Natural History- ja Metropolitanin taidemuseon opettajien Online-kesäkurssin
observoijana heinäkuussa 2010. Online-oppimisympäristö yhdistää kävijöitä museoihin sekä
toisiinsa mielenkiintoisella tavalla. Luonteeltaan etäopetuksena verkko-oppiminen on
riippumaton ajasta ja paikasta, sillä on mahdollisuus tavoittaa uusia yleisöjä sekä ylittää fyysiset
ja maantieteelliset rajat. Tuotanto: Sinebrychoffin taidemuseo. Työskentelykieli: suomi.

9. Näitkö? Kuulitko?
Työpajassa syvennytään valokuvan ja äänen väliseen vuorovaikutukseen. Pohjana
työskentelylle toimivat valokuvaaja Jaakko Heikkilän tarinalliset kuvat sekä Teatterimuseon
Kuulitko? -kuulokuvia näyttelyn sisällöt. Millaisia äänimaisemia Heikkilän näyttely Henkeviä
porinoita sinun mielessäsi synnyttää? Tule testaamaan, kuinka tunnelmia ja mielikuvia luodaan
äänen avulla. Työpajan ohjaavat Tuukka Vuorinen ja Milla Kortemaa. Tuotanto: Suomen
valokuvataiteen museo ja Teatterimuseo. Työskentelykieli: suomi.

10. Taideneuvola
Annantalolla kehitetty, pari vuotta toiminut Taideneuvola innostaa, opastaa ja ohjaa
helsinkiläisiä vanhempia ja heidän 3-6-vuotiaita lapsiaan tekemään ja kokemaan taidetta
yhdessä. Työpajassa käydään keskustelun ja oman tekemisen kautta läpi Taideneuvolan
metodeja ja päästään kurkistamaan myös tulevan Taideneuvola-kirjan sisältöön. Työpajan
ohjaa metodin kehittäjä, TaM Anne Rossi-Horto. Tuotanto: Annantalo. Työskentelykieli: suomi.



7

11. Merkityksellinen museokokemus – kenelle ja miten?
Milloin museokäynti on museokävijälle merkityksellinen, ja miten onnistuneeseen
museokokemukseen päästään? Työpajassa pohditaan keskustelun ja omakohtaisen tekemisen
kautta, miten museoiden ammattilaisten ja museoyleisön odotukset ja käsitykset vierailun
sisällöstä saadaan kohtaamaan. Työpajan ohjaavat Mirja Ramstedt-Salonen ja Anni
Venäläinen. Tuotanto: Porin taidemuseo. Työskentelykieli: suomi.

12. Koulu taidelaitoksessa ja taidelaitos koulussa
Millainen on onnistunut yhteistyö koulun ja taidelaitoksen välillä? Millaisia odotuksia ja toiveita
kouluilla on taidelaitoksia kohtaan, ja miten yhteistyön voisi tehdä mahdollisimman
onnistuneeksi? Mukana keskustelemassa on kaksi helsinkiläistä peruskoulun opettajaa.
Keskustelun moderaattorina toimii Hanna Kuusela. Työskentelykieli: suomi.


