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Intendentti, kokoelmat

EMMA – Espoon modernin taiteen museo





Kokoelmatoiminnan profiili

- Suomalaista ja kansainvälistä nykytaidetta, modernismia ja muotoilua

- EMMAn vahvuuksia tilallinen esittäminen ja WeeGeen arkkitehtuuri

Muut strategiset painopisteet

- Kokoelmien liikkuvuus

- Toimivat prosessit

- Digitaalinen saavutettavuus, avoin data

- Kokemuksellisuus

- Yhteistuotannot, tilausteokset



Kokoelmat EMMAssa

EMMA-kokoelma 2684 teosta

- osittain vain museaalinen käyttö

- julkinen taide Espoossa (870 teosta)

Talletuskokoelmat 

Saastamoisen säätiön taidekokoelma 2631

Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelma 5341

Muut yksittäiset talletuskokoelmat (mm. Lars-Gunnar Nordströmin säätiön talletuskokoelma)







TWRB-kokoelma, taiteilija-arkisto

Kokoelma sisältää: 

Keramiikkateoksia, grafiikkaa, muotoiluesineitä, taideteollisuutta, veistoksia, prototyyppejä

Arkisto sisältää mm:

Valokuvia

Materiaalinäytteet

Luonnokset

Piirustukset

Lehtileikkeet

Työsuunnitelmia





Sharing -kilpailu

- Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön aloitteesta

- Uudenlaisen konsepti etsintä

- ”Elävä” kokoelma ja arkisto Brykin ja Wirkkalan hengessä

- Toteuttajiksi valittiin Studio Wanderlust (Johanna Brummer ja Heini-Emilia Saari)

- Tiukka aikataulu – suunnittelijat saivat toimeksiannon noin vuotta ennen tilan avaamista





Aukion tilakonsepti

- Katseluvarasto – ensimmäinen Suomessa

- Kokoelman "koti"

- Prosessit esiin – kokoelman luonteen kautta ja museaaliset

- Vaihtuvat näyttelyt, linkittyminen kokoelmaan

- Digitaalinen saavutettavuus – digikuraattori ja digisuunnittelija

- Haasteena varastomaisuuden ja näyttelyn yhdistäminen - tasapainoilua

























Digitaalisuus EMMAn
Bryk & Wirkkala -katseluvarastossa



Viisi erilaista digikonseptia katseluvarastossa

- Arkistovideot varastohyllyissä

- Digitoitu valokuvakokoelma

- Sovellus Rut Brykin monumentaaliteoksista

- Sommittelupeli Rut Brykin hengessä

- Sovellus digitoidusta lehtileikearkistosta



Lähtökohtana aineistot ja avoimuus

- Laajan arkiston digitointityö
- Lehtileikkeitä 1940-luvulta tähän päivään

- Projektin yhteydessä digitoitiin 963 erillistä artikkelia 18 eri kielellä
- Koko materiaali esillä tilassa

- Valokuva-arkiston digitointi
- Säätiön koko valokuva-arkisto reprokuvattiin (7 638 kuvaa)
- Aineistoa täydennettiin perheen valokuvakokoelmalla (reprottiin 665 kuvaa)
- Valokuvista esillä kuratoitu kokonaisuus

- Myös sovellusten lähtökohtana avoimuus
- Sovellukset toteutettu avoimella lähdekoodilla
- Mahdollisuus luettelointitietojen ja aineistojen avaamiseen avoimella rajapinnalla
- Museohenkilökunnalle avoimet käyttöliittymät





Arkistovideoita pienoisprojisointeina

- Varastohyllyjen vitriinilasiin heijastettuna arkistovideomateriaalia

- Esineiden tekoprosessin avaaminen

- Kokoelman elävöittäminen

- Aineistot YLEltä ja Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista







Valokuvakokoelma digitoituna

- Laaja valokuva-arkiston digitointityö mahdollistaa kuratoriaaliset nostot

- Nyt teemana taiteilijoille tärkeät maantieteelliset paikat: Lappi ja Venetsia

- Valokuva-aineistojen avaaminen verkossa työn alla





Rut Brykin monumentaalitaide
saavutettavaksi

- Sovelluksessa tutustutaan Rut Brykin suuriin kaakelisommitelmiin läheltä ja kaukaa

- Mahdollisuus zoomata teosten yksityiskohtiin ja tarkastella niiden mittakaavaa

- Digitaalisuus mahdollistaa Brykin keskeisten julkisten ja suuren mittakaavan teosten 
tuomisen pysyväksi osaksi katseluvarastoa











Sommittelupeli Rut Brykin hengessä

- Sovelluksessa kokeillaan sommittelua laatoilla

- Laatan koon, kuvion ja värin voi valita itse

- Havainnollistaa Brykin ajatteluprosessia kaakelisommitelmien takana





Digitaalinen lehtileikearkisto

- Sovelluksessa voi tutkia Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön laajaa lehtileikearkistoa

- Aineistojen selaus vuosikymmenittäin

- Osa katseluvaraston yleisötilaa





Kooste digitaalisuudesta 

EMMAn Vimeossa (3 min)

https://vimeo.com/252672464

https://vimeo.com/252672464


www.emma.museum


