DANIEL & GEO FUCHS: “TOYGIANTS”
12.6.2015 – 17.1.2016 Halli
Tiedotustilaisuus medialle: 11.6.2015 klo 11.00
Yleisölle avoin tiedotustilaisuus: 12.6.2015 klo 12.00
Avajaiset: 12.6.2015 klo 18–20
Taiteilijat ja kuraattori ovat paikalla kaikissa tilaisuuksissa.

Toygiants-näyttely johdattaa katsojat matkalle lelujen maailmaan. Näyttelyn jättimäiset
valokuvamuotokuvat ja –asetelmat esittelevät fantasia-, action-, ja elokuva-aiheisia
figuureita, keräilyhahmoja ja leluja. Kuvissa nähdään supersankareita kuten Batman,
Teräsmies, Terminaattori ja Hulk, action-sankareita elokuvista Tähtien sota ja Sin City,
japanilaisia manga-hahmoja kuten Astro Boy, Jeeg ja Ultraman. Mukana on myös
historiallisia hahmoja George W. Bushista ja Che Guevaraan, jotka katsojan näkökulmasta
riippuen edustavat joko konnia tai sankareita, sekä vanhoja ja nykyisiä pop-kulttuurin
ikoneita; Andy Warhol, Sylvester Stallone Rambon roolissa ja DJ-duo Daft Punk. Kuvasto
ulottuu huvittavasta poliittiseen ja provokatiiviseen.
Muovisista retro- ja uutuuslelufiguureista on tullut suosittuja aikuisten keräilykohteita.
Fantasia- ja realityhahmoja valmistetaan usein vain keräilijöille suunnattuina rajoitettuina
erinä. Massatuotettujen leluhahmojen rinnalle onkin muodostunut erityinen design-lelujen
genre. Kun Daniel ja Geo Fuchs tapasivat keräilijä Selim Varolin ja näkivät tämän valtavan
kokoelman, heille avautui ovi täysin uuteen maailmaan. Daniel ja Geo Fuchs työskentelivät
Varolin kanssa tiiviisti monen vuoden ajan tehden samalla keräilijän työtä laajemmin
tunnetuksi. Kaikki näyttelyn kuvissa nähtävät hahmot kuuluvat Varolin yli 10 000 esineen
kokoelmaan.
Daniel ja Geo Fuchs ovat kuvanneet lelufiguureja henkilökuvien tapaan, tuoden esiin
muoviin ikuistettujen kasvojen ja vartaloiden yksityiskohtaisella tarkkuudella toteutetut
piirteet. Osa figuureista on aseteltu outoihin tilanteisiin, toiset poseeraavat kuin
perhepotreteissa. Muovifiguureiksi muuttuneina reaalimaailman ja fiktion hahmot on irrotettu
alkuperäisestä asiayhteydestään. Politiikasta ja viihteestä tutut, visuaalisessa
kulttuurissamme ikonisiksi muovautuneet hahmot rinnastuvat toisiinsa oudon tasa-arvoisina,
jolloin niihin kerrostuu uusia merkityksiä. Toy Giants -näyttelyn valokuvat tuovatkin esiin
viihdeteollisuuden, fanikulttuurin ja mediatodellisuuden erikoislaatuisen
yhteenkietoutuneisuuden ajassamme.
Daniel Fuchs (s. 1966) ja Geo Fuchs (s. 1969) syntyivät silloisessa Länsi-Saksassa. Vuodesta 1995 lähtien
he ovat työstäneet yhdessä käsitteellisiä valokuvataideprojekteja kuten “STASI – Secret Rooms” (2004–2007),
“Toygiants” (2004–2008) sekä “Famous Eyes” (1999–2002), jossa he kuvasivat julkisuuden henkilöitä yhdessä
henkilön silmiä esittävien lähikuvien kanssa. Taiteilijapariskunnan töitä on nähty eri puolilla maailmaa yksityisja ryhmänäyttelyissä sekä taidemessuilla, mm. Kunsthalle Wien, Museum Villa Stuck München, Schirn
Kunsthalle Frankfurt, Norton Museum of Art Palm Beach, Andy Warhol Museum Pittsburgh, CAC Malaga,
Kunsthal Rotterdam, sekä Thessalonikin nykytaiteen biennaali.

Näyttelyn teemoja avaava luento 09.09. kello 18:30, taidemuseon luentosali, 2krs.
Lelut taiteessa, taide leluissa: Leikkivälineen asema leikillisen käänteen aikakaudella TaT, FM
Katriina Heljakka. Luento on osa syksyn 2015 luentosarjaa Taide, leikki ja todellisuus.
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