Glove
Sukka
Polvituki

Mirror

Sovellus omaan käteen Smart Ass Finger kanssa tai ilman
Glove toimii seuraavin tavoin: Tuomarina, joka istuu
taiteilijan (Smart Ass) olkapäillä ja sanoo: ”Mitä sä luulet
tietäväsi! Sä et tiedä vielä mitään!”
Sukka: Tuomarin Tuomarina, jonka ei tarvitse sanoa
mitään, vain katsoa.
Polvituki: Tuomarin Tuomarin Tuomarina, jonka ei tarvitse
edes katsoa, sillä sille riittää että se on olemassa jossakin.
Tämä sovellus toimii asenteen muuttajana negatiivisesta
positiiviseen. Laita hanska käteesi.

-

Extra fingertips for
computer works

-

Sormenpäälisäkkeet työskentelyyn
tietokoneen kanssa
Suojaksi kovaan näppäimistötyöskentelyyn, joka myös
samalla vahvistaa päätöksiäsi. Yes, yes! go on! Great, you
can do it! Toimii erityisen tehokkaasti ENTER –näppäimen
kanssa.

“Kerro kerro kuvastin …”

Nämä pakkauksen esineet ovat saaneet inspiraationsa
toistuvista yrityksistä unohtaa tai selviytyä monenlaisista,
toistuvista ja epämiellyttävistä työelämän aiheuttamista
kokemuksista ja reaktioista.
Pakkauksessa ovat seuraavat esineet: Smart Ass Finger –
Neropatti Mulkvisti, Superproductive Kernel – Huipputuottelias Ydin, Unclear Head tai Fuck, why it is not me
again? – Sumea Pää tai Vittu, miksi se ei vieläkään olla
minä?, Mirror – Peili ja Glove – Hanska.
Mitä todella tarkoittaa ’olla epänormaalissa työsuhteessa’,
toisin sanoen prekaari, joka elää jatkuvien deadlinien ja
lyhyiden varoitusaikojen kireässä aikataulussa, ja samalla
olla epävarma ja epävakaa taiteilija. Millaista vastausta
tähän voitaisiin odottaa? Millaisia uusia yhdessätoiminnan taitoja, kykyjä ja muotoja syntyy näissä olosuhteissa?
Onko tuloksena vain kovettuneet sormenpäät kymmensormijärjestelmän oppimisen tuloksena?
Millaisia tunteita, ylilyöntejä tai taianomaista uskoa nämä
olosuhteet tuottavat? Onko näillä sisäisillä reaktioiden
jäänteillä ja seurauksilla vaikutusta sosiaalisen järjestäytymisen ja mahdollisen taidemaailman sosiaalisen organisoitumisen kannalta? Mitä nykytaiteilija sanoo tahtomattaan?
Pakkaus perustuu kokeiluihin ja itseni tutkiskeluun
taitelijana.
Työhypoteesi: pakkaus on yleispätevä kaikille nykyisten
työmarkkinoiden toimijoille – taiteilijat ovat vain eräs
prekaarien joukko.

Pätkätyöläinen
Luovan työn tekijän
voodoo
selviytymispaketti
Woodoo survival kit for the
creative worker

Tämä pakkaus on suunniteltu luovan työn
tekijöille jokapäiväiseen käyttöön toimistossa,
työhuoneella, verkostoitumistapahtumissa, tai
muissa vastaavissa tilanteissa.
Voit pitää esineitä ylläsi tai kiinnitettynä kehoosi. Löydät tarkemmat ohjeet jokaisen esineen
käytöstä tästä lehtisestä. Kokeile ja löydä. Tutki,
jos näillä esineillä on vaikutusta sinuun. Kokeile
miten ne vaikuttavat normaaliin käytökseesi ja
toimintaasi, vai synnyttävätkö ne jotain uutta.
Voit tilata 5-6 esineen kustomoidun setin
hintaan 300 €.
Ota yhteyttä sähköpostitse tai varaa tunnin
konsultaatioaika: karol.ku@gmail.com

Smart Ass Finger
Neropatin Sormi
Eräänlainen koru. Auttaa vahvistamaan oman
kannanottosi voimaa. Huomaa, että voit lisätä Fuckerin kohotettuun nyrkkiin. Smart Ass Fucker
on besserwisserin, eli sellaisen ihmisen symboli, jolla on tietoa. Hän tietää kaiken ja hänellä on
usein radikaaleja mielipiteitä lähes kaikenlaisista
asioista. Ehkä siksi, että hän lukee paljon, tai siksi
että hän vain tietää kaiken. Hän on kriittinen ja
pystyy tekemään tarkkoja ja oikeita kysymyksiä.

Superproductive Kernel
Huipputottelias Ydin
Kuten tiedetään, tuottavuus on yhteydessä
seksuaalisen energian – jota myös kutsutaan
elämänvoimaksi – kanssa. Tämä objekti kiihdyttää
itsevarmuuden tunnetta. Seksuaalienergian
chakra liitetään myös taloudelliseen menestykseen. Kokeile sitä ja onnea matkaan!

Unclear Head tai Fuck,
what is wrong with me, again?
Sumea Pää tai Vittu,
mikä minussa on taas vialla?

Kateuden tuntemus, joka muodostuu sen
seurauksena, että vertaa itseään muihin taiteilijoihin tai työkavereihin. Se on epäonnistumisen
epäselvä tunne, joka on seurausta epämääräisestä kilpailutilanteesta. Huono itsetunto. Aiheutuva vaikutus on epävakaa, mutta toistuu sykleissä.
On parasta lämmittää tätä esinettä kädessäsi
kuten aarretta tai piilottaa se taskuusi, jotta
kukaan ei näkisi sitä. On epäselvää mitä muuta
sen kanssa voi tehdä.

