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Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä visar utställningen Fantastiskt! Fantasyvärldar i
berättelser och leksaker (22.3.2013–9.3.2014) som gör en djupdykning i fantasykonsten.
Övernaturliga djur, märkliga platser och sagoaktiga händelser är karaktäristiska drag inom
fantasygenren. Fantasylitteraturen är närbesläktad med sagor och äventyrsromaner, men
även fantasifigurer eller en ny värld som byggs upp i leken kan anses höra till
fantasygenren. Avsikten med utställningen är också att inspirera både barn och vuxna att
ta del av en fantasiresa!
Utställningen granskar fantasyklassiker av fem välkända författare: Alice i underlandet,
Peter Pan, berättelserna om Narnia och Hobbiten, trilogin Sagan om ringen samt serien
om Harry Potter. Det bjuds på mycket som väcker både förundran och förtjusning hos
besökare i alla åldrar. Utställningen visar bland annat förstaupplagor av finskspråkiga
böcker samt leksaker och spel som fått inspiration från fantasyberättelser. Sagolika
varelser, så som enhörningar, älvor och trollkarlar får också visa upp sig. Utställningen
berättar även om rollspel, som är en form av organiserade fantasilekar.
Museets lekplatser tar sig magiska uttryck i och med utställningen. Rutschbanan blir till
drakens berg och i Alice underbara hus kan museigästerna varva ner och läsa
fantasyböcker. Här finns även ett klädskåp, med inspiration från berättelsen om Narnia,
som barnen kan stiga ut ur utklädda till fantasifigurer.
I samband med utställningen arrangeras även olika fantastiska aktiviteter: Barnen leder
äventyrliga färder i fantasyvärlden samt stöter på märkliga varelser och svåra uppgifter
som behöver lösas. De vuxna funderar på begreppet fantasy och jämför klassiker inom
genren. Workshoparna bjuder på pyssel och knåp med trollkarlshattar, trollspön och
småtroll. Nytt på Leksaksmuseet är nu även rollspelskvällar för barn i åldern 8–11 år.
Barnen får ge sig ut på det bästa av alla äventyr, nämligen en verklig fantasiresa.
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