
Tervetuloa Parmaan -
Muttin virtuaaliseen

taidegalleriaan!



Virtuaalinen taidenäyttely
syntyi halusta inspiroida ja

inspiroitua

Keväällä 2021 syntynsä saanut Muttin DIY-haaste
keräsi yli 50 upeaa Mutti-tuotteilla tehtyä
kierrätettyä taideteosta. Mietimme, kuinka

useammat ihmiset voisivat nauttia niistä ja saada
inspiraatiota kierrättämiseen. Näin sai alkunsa

Muttin virtuaalinen taidenäyttely!



Mikä on virtuaalinen
taidenäyttely?

 
Virtuaalitaidenäyttely on virtuaalitodellisuuteen

rakennettu Mutti-maailma, jota on maustettu ripauksella
taidetta ja fantasiaa. Se tarjoaa mahdollisuuden tutustua

kierrätettyyn taiteeseen virtuaalimaailmassa.



Jaettu teema on luonto
Kun astut sisään taidenäyttelyyn, pääset tutustumaan

tomaatin koko ekosysteemiin tomaattipelloista tehtaalle.
Tässä realistisessa maailmassa, joka muistuttaa tarkkaan
sitä, miltä Muttilla näyttää ihan oikeasti, voit tutustua 3D-

mallinnettuihin taideteoksiin ja ihailla, kuinka
suomalaisella luonnolla ja italialaisella tomaatilla on
yllättävän paljon yhteistä: suomalaiset tunnetaan

rakkaudestaan luontoon, ja Mutilla me jaamme tuon
saman siteen maasta, jota olemme viljelleet yli 120

vuotta. Jokainen virtuaalitaidenäyttelyn teos heijastaa
suomalaista luontoa ja Muttia yhdistäviä

samankaltaisuuksia nuorten taiteilijoiden luovuuden ja
inspiraation kautta.



Keitä ovat artistit?
Suurin osa töistä on suomalaisten taiteilijoiden ja

taidekoulujen muotoiluopiskelijoiden tekemiä ympäri
Suomen. He ovat eri ikäisiltä ja kiinnostuneita eri asioista,

mutta rakkaus taiteeseen ja luomiseen yhdistää heitä
jokaista. Jotkut heistä ovat täällä tänään kanssamme.



Innostaa kaikkia kierrättämään ja
kiinnittämään huomiota jokapäiväisiin

kulutustottumuksiimme

Näyttää, kuinka voimme luoda uutta
myös hyvin vähällä - kuten tölkillä

Avata ovet kaikille ja näyttää, mitä Mutilla
tapahtuu tomaatin elinkaaren ajan, ja miten

ihmiset ja luonto otetaan huomioon
prosessissa

Mitä virtuaalinäyttely
haluaa saavuttaa?



Forest, by Jasmine Nikkinen

Flowers, by Enni Tatti 6, Hilla Haarajoki, Iiza Tuomola,

Elora Olufufa, Kreetta-Kaarina Lepola, Sanni Mynttinen,

Lydia Koistinen, Miila Lindberg

Rain, by Lempi Lintukorpi

Two lions, by Emma Viherä

 

 

 

Owls, owls, owls, by Aliisa Suominen, Maija Horila, Siiri

Sjöholm, Eevi Massinen, Kerttu Hakala, Sandra Hilden,

Annie Applegate, Hymy Kivilä, Alisa Puhakka

Ice fishermen, by  Freja & Frida Tollander

 

 

 

Midsummer, by Ada Rantanen & Carin Salo

 

 

 

Long live tin cans, by Anne Ekwurtzel

 

Lista teoksista

 
Forssan kuvataidekoulu

Konsta Kuvataidekouua

Savonia

Itsenäiset teokset



Lisää tietoa

Mutti
emma.vuorenmaa@mutti.eu

Rianno

sanna.kervinen@rianno.fi

Linkki taidegalleriaan

http://www.muttivirtualartexhibition.com/


