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The Family of Man 

• 508 kuvaa, 273 valokuvaajalta, 68 maasta, 
valittu miljoonien kuvien joukosta 

• Kokosi valokuvaaja Edward Steichen 
• MoMa 1955, Helsinki 1959 
• Kiersi eri kokoonpainoissa 38 maassa 
• Pysyvästi esillä Luxenburgissa castle in 

Clervaux’ssa 



To "explain man to man" and to 
celebrate "the essential oneness of 
mankind throughout the world" – 

Edward Steichen 









The Family of Man 

• Valokuvanäyttelyiden “äiti” 
• Samana vuonna kirja 
• Eniten analysoitu / kritisoitu näyttely koskaan: 
• Kritiikin kohteena mm. länsimainen idea 

elämästä, valheellisen yhtenäisyyden 
ihannoiminen, amerikkalaisen Life-lehden 
tapainen kuvakavalkadi, Miksi häiritsevät 
valokuvat poistettiin? mm. Yhdysvaltojen 
sotatoimien jäljet, tummaihoisten lynkkauskuvat 
ym. 
 



Valokuva näyttelyesineenä 

• Negatiivi / Tiedosto 
• Printti 
• Kirja 
• Liikkuva kuva 
 
Vrt. Veistos tai maalaus 

 



 
André Kertész, Elizabeth and I, 1933   André Kertész, Elizabeth and I, 1933 
Gelatin-silver print, printed in the 1933  Gelatin-silver print, printed in the 1960s  



Valokuvanäyttelytyyppejä (käytäntö) 

• Valokuvaajalähtöiset: 
• Yksityisnäyttely (teema tai sarja) 
• Retrospektiivi (elävä taiteilija) 
• Retrospektiivi (kuollut taiteilija) 
• Teemalähtöiset: 
• Temaattinen ryhmänäyttely 
• Ilmiönäyttely 
• Arkistolöytö 

 



 
 ”--If we think of the necessity and 

meaning of teaching, it is definitely 
about sharing an experience and that 
logic is more or less present in the roots 
of any group exhibition.”  

  
 Daniel Buren, 2010.  



Kuratointia vai kuvaeditointia? 

Valokuvien erilaiset kontekstit huomioitava 
Valokuvien erilaiset käytöt huomioitava 
Näyttely on kulttuurinen tapahtuma 
Elämys / opettaminen 
Sosiaalinen tapahtuma 
Asioista perilläolemisen tapahtuma (event of 

knowledge) 
Kestävä / hetkellinen media 

 



Negatiiviarkisto / Tiedostoarkisto 

Näyttelyn lähtökohtana ja aineistona: 
• Näyttelyvedoksen koko, tekniikka 
• Sidokset alkuperäiseen kuvanotoaikaan 
• Sidokset alkuperäiseen käyttöön 
• Nykyajan tarjoamat uudet mahdollisuudet (esim. 

Koko + laatu) 
• Näyttelymedian vaatimukset ja mahdollisuudet 
• YLEISÖ!!!! 







Mitä valokuva / näyttelyvedos kertoo? 

• Mustat reunat vedoksessa? 
• Mustavalkoinen kuva väritiedostosta? 
• Paluu digitaaliseen raw-tiedostoon 

 
• Vintage vai uustuloste? 
• Tuloste vai digitaalinen vedos? 











Näyttelytila 

• Tilan ehdot ja 
muutettavuus 

• Arkkitehtuuri / Tilan 
olosuhteet / Valot 
ym. 

• Ripustuksen 
suunnittelu 

• Liikkuvan kuvan 
vaatimukset 
 



Tilan visuaalinen ilme  

• Tekstit ja teoskyltit 
• Teosten ja kävijöiden 

turvallisuus 
 
 



Näyttelyn perusjutut 

• Näyttelysopimus 
Vakuutukset / myyntihinta 
vs. Tuotantokulut 
Kuljetukset / taidekuljetus 
vs. Peruskuljetus 
Kuvasto ja 
näyttelykorvaukset 
 









































































Hyvin toimineita oivalluksia 

• Pentti Sammallahti, 2010:  “Nooan arkki” 
• Surrealismia ja silmänlumetta, 2013: 

Mittakaavan vaihtelu ja diateltat 
• PVF, 2015: Sara Hornigin Jokapäiväinen 

leipämme “kassijono” 
 













Ekologisuus ja kestävä kehitys 
valokuvanäyttelyissä 

Ekofoto ennen ja nyt. 
Mitkä ovat  
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