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Elämän kauneus
ja raadollisuus
kohtaavat Oulun
eläinmuseossa

ANNI KINNUNEN

railleensa eläinmuseossa useasti.
”Uskon, että lapsena luotu luontotuntemus ja kunnioitus muuta elävää
kohtaan kantaa koko eliniän ja näkyy
ihmisen tavassa suhtautua ylipäätään
ympäristöönsä. Koen siis museotoiminnan opetustoiminnan ulottuvan myös
syvemmälle tasolle.”
Kinnusen mukaan hänen teoksensa
ovat eräänlainen kunnianosoitus luonnon monimuotoisuutta kohtaan.
”Teoksissa voi nähdä viitteitä tapaani
kokea luonto tasavertaisena, tuntevana
sekä kaikilta osiltaan välttämättömänä
ja tarpeellisena osana suurempaa kokonaisuutta. En halua teoksissani inhimillistää eläimiä vaan esittää ne sellaisinaan merkityksellisinä, tuntevina
yksilöinä, jotka eivät ole meitä varten
vaan meidän kanssamme.”
Kinnunen on valmistanut teos
kokonaisuutensa museon tutkimuskäyttöön kelpaamattomasta eläinmateriaalista.
Osa perhosista on erittäin vanhoja.
Ne ovat saattaneet olla vuosikymmeniä
koulujen vitriineissä.

ANNI KINNUNEN

Kuvataiteilija
Anni Kinnunen
haluaa teoksillaan
kunnioittaa
luonnon moni
muotoisuutta.

Kinnusen pääasiallinen väline kuva
taiteessa on valokuvaus. Hänen kuvansa ovat herättäneet kansainvälistä
kiinnostusta muun muassa Japanissa,
Kiinassa ja Yhdysvalloissa.
Kansallisesti hän on ollut esillä
useissa valtakunnallisesti merkittävissä näyttelyissä, kuten Nuoret-näyttelyssä Helsingin Taidehallissa ja Mäntän
kuvataideviikoilla.
Hänen teoksiaan on muun muassa
Oulun taidemuseon ja valtion taide
kokoelmissa.
Oulun eläinmuseo sijaitsee arkisessa
tilassa yliopiston kyljessä. Ehkä juuri
siksi nykytaide systemaattisen eläin
kokoelman osana hätkähdyttää.
Eläinmuseon vuokrasopimus on
päättymässä vuoden lopussa, eikä museolla ole varmuutta, mihin museon kokoelmat päätyvät. Se on hyvä syy käydä
tutustumassa näyttelyyn.

SUVI JYLHÄNLEHTO
OULU

Oulun yliopiston eläinmuseo yllättää

kävijänsä peruskokoelman joukkoon
sulautetulla nykytaiteella.
Perhosefekti-taidekokonaisuuden
on luonut oululainen kuvataiteilija
Anni Kinnunen.
Eläinmuseossa on kattava kokoelma täytettyjä nisäkkäitä ja lintuja sekä
hyönteisiä.
Siellä täällä eläinmallien väleissä on
taideteoksia, jotka aluksi hämmentävät, sittemmin saavat kiinnostumaan,
mitä seuraavaksi tulee vastaan.
Monessa Kinnusen teoksessa on jonkun eläimen kallo sekä perhonen.
”Kallo viittaa yleensä raadollisuuteen ja kuolemaan”, Kinnunen selittää.
Perhonen puolestaan kuvaa elämän
haurautta ja ainutkertaisuutta.
”Onko herkempää materiaalia kuin
perhoset?” hän kysyy.
Teokset ovat vaatineet pikkutarkkaa
käsityötä. Kalloja on käsitelty muun
muassa kultauksin.
”Luonto on melkoinen taituri”, Kinnunen ihastelee rusakon kallon harso
maista rustoa.

Lapsuudessaan Kinnunen kertoo vie-

Rakkaudesta (2017).
Materiaalit: Akryylimaali, rotan kallot, perhoset.

Perhosefekti-näyttely
on avoinna 1.12. asti Oulun
yliopiston eläinmuseossa Linnanmaalla.

”Teoksissa voi nähdä viitteitä
tapaani kokea luonto tasavertaisena,
tuntevana sekä kaikilta osiltaan
välttämättömänä ja tarpeellisena osana
suurempaa kokonaisuutta.”

Unelma ja toive (2017).
Materiaalit: Näädän kallo, perhoset.
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Ilmoita

Maaseudun Tulevaisuuden

kätevällä

Itsepalveluliittymällä voit jättää erilaisia rivi- tai
kuvaimoituksia lehteen silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Ilmoitusautomaatilla
VALMIITA ILMOITUSPOHJIA
HELPPOKÄYTTÖINEN
AVOINNA 24 H / VRK
MAKSU HETI

Olitpa myymässä, ostamassa tai
onnittelemassa, kaikki onnistuu
Ilmoitusautomaattimme kautta.

Testaa heti osoitteessa:
maaseuduntulevaisuus.fi/ilmoitus

Perheilmoitukset
Ilmoitusautomaatilla

– 50 %

Ilmoitusautomaatin malli-ilmoituksia:

Malli

Sanoimme TAHDON
Pyhän Laurin
kirkossa Vantaalla

Kiitos ihanille häävieraille
ja meitä monin tavoin
muistaneille!
t. Elsa ja Artturi Laurikainen

USVA
(Shephers Gold Arrow)
Hyvin toimiva paimenkoira
huolehtivaan kotiin, mielellään työkäyttöön.
Terve, 3-vuotias uros.
Tiedustelut: 000-000 0000
Maire

VÄLITÄMME TASOKKAITA
LYPSYROTUISIA HIEHOJA,
VASIKOITA JA SONNEJA.
Alueena koko Suomi.
Käy katsomassa
valikoimaa
www.vilhonvalitys.net
tai soita 0000 000 000 /
Vilho Virtanen
info@vilhonvalitys.fi

Malli

Malli

Ostetaan vanhojen talojen
ikkunoita ja ovia käteisellä.
Myös lattialankut, kattopalkit, hirret ja erilaiset helat.
Soita 000 000 0000

Malli

Malli

2-VOONINKINEN HIRSIAITTA KAUHAVALLA
Terveet hirret, käsitelty punamultamaalilla. Huopakate uusittu 2012. Kuljetusmahdollisuus.
Tiedustelut 0000 000 000

KIITOS kaikille vanhenemisestani muistuttaneille,
ystävät ja kylänmiehet ja
-naiset.
t. Kalevi Einari Aho

Malli

Huomio Pattijoki!
Onnea Salme-mummu
90-vuotispäivän johdosta!
t. lapset, lapsenlapset ja
lapsenlapsenlapset

Malli

TEROITETAAN TÄTEN MUISTIINNE, ETTÄ
KIERTÄVÄ TEROITUS-PALVELU TERO TUISKU
KIERTÄÄ POHJOIS-SUOMEA TAAS
MAALISKUUSTA MARRASKUUHUN.

Malli

Tiedustele oman paikkakuntasi kiertueaikataulua ja soita minulle 0400-000 000.
www.teroittaa.net

