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Porin taidemuseon kevään 2015
luentosarja
Luentosarja rakentuu taidemuseon Projektihuoneen
Teos, teksti, konteksti -näyttelyn ympärille. Näyttely ja
luentosarja käsittelevät taiteen puhetapoja ja merkitysten
tuottamista taidepuheessa. Kuka puhuu, mistä positiosta
puhutaan, mihin taidetta koskeviin keskusteluihin puhe
ottaa osaa? Sama teos saa erilaisia merkityksiä vuosikymmenestä, puhetavoista ja puhujista riippuen.
Luennot Projektihuoneessa kello 18.30 alkaen.
Tilaan on esteetön pääsy.
25.2.
Taidekokemuksen politiikka
TaT Mia Muurimäki
Luento pohjautuu Mia Muurimäen väitöskirjaan Nykytaiteen politiikka museokontekstissa (2013), jossa hän
esittää, että poliittisuus ei ole taideteoksen pysyvä ominaisuus, vaan niiden kokemiseen liittyvä ulottuvuus.
01.04.
”Modernismeja ei ole vain yksi, vaan monta”
Kokoelmahallintaosaston johtaja, Suomen
Kansallisgalleria, FT Riitta Ojanperä
Taiteilijat, kriitikot, historioitsijat ja yleisöt ovat
tuoneet “modernismin” tulkintaan omat toiveensa,
pelkonsa ja utopiansa. Modernismit ovat lähihistoriaa,

jonka tarkastelu voi antaa paljon ajankohtaiseen
kulttuurikeskusteluun. Ojanperä lähestyy aihetta
väitöskirjansa Kriitikko Einari J. Vehmas ja moderni
taide (2010) kautta.
15.04.
1980-luvun taiteen naispuhe – miltä se tänään
kuulostaa?
Taidekriitikko, FT Marja-Terttu Kivirinta
Merkittävän kuvataidekriitikon uran tehnyt Kivirinta
pohtii luennossaan 1980-luvun naismaalareiden esiinmarssia. Mistä ilmiössä oli kysymys ja miltä se näyttää
nykyhetkessä tarkasteltuna.

KURAATTORIN PUHEENVUORO / Curator’s Talk
ALYSSE STEPANIAN (USA)
04.02. kello 18.30 / taidemuseon luentosali /
Lecture Hall
Alysse Stepanian on NIETZSCHE OLI MIES –
VIDEOTAIDETTA IRANILAISILTA NAISILTA -näyttelyn
kuraattori. Puheenvuoro on englanninkielinen, vapaa
pääsy
Alysse Stepanian is the Curator of the exhibition
NIETZSCHE WAS A MAN – VIDEO ART BY IRANIAN
WOMEN. In English, free admission

16.05.
Taiteilijan puheenvuoro
Kuvataiteilija Jenni Markkanen
Jenni Markkanen kertoo, mitä on olla taiteilija. Hän esittelee taiteensa syitä ja sen ehtoja: mikä saa taiteilijan
toimimaan ja mitä hänen tulisi ehdottomasti toiminnallaan välttää?

Jenni Markkanen, Raami.

TAIDE JA PUHE

Muutokset mahdollisia. Tarkista luentojen tiedot
taidemuseon nettisivuilta www.poriartmuseum.ﬁ tai
Facebookista.

Yleisöopastukset, tapahtumat ja työpajat
Taidemuseossa on paljon ohjelmaa aktiivisille taiteen harrastajille ja uteliaille
tutustujille. Näe, koe ja osallistu!
Alla poimintoja kevään ohjelmasta.
Tarkista ajankohtaiset tiedot taidemuseon nettisivuilta tai Facebookista.
Ryhmäopastusten varaukset: 02 621 1080, taidemuseo@pori.fi tai museolehtori.
Koulut ja oppilaitokset / Muut tiedustelut ja ilmoittautumiset, ellei toisin ole mainittu:
museolehtori mirja.ramstedt-salonen@pori.fi / 044 701 1119
Yhteistyössä Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston kanssa.

OPASTUKSET

Kuvat: Toisen roska on toisen aarre -työpaja / Koulujen ympäristökasvatusviikko / Yhteistyössä Porin seudun materiaalipankki

Keskiviikkoillan yleisöopastus kello 18 / vapaa pääsy
Kaikille avoin yleisöopastus järjestetään joka keskiviikko. Kierros alkaa taidemuseon
aulasta. (Ei näyttelyvaihdon aikana 12.01.–08.02.2015). Vapaa pääsy taidemuseoon
keskiviikkoisin kello 18–20.

25.03. kello 17.00–19.30 puhutaan taiteesta omakohtaisesti draaman avulla. Sitova
ennakkoilmoittautuminen ensimmäiseen pajaan 05.03. mennessä, toiseen 19.03.
mennessä. Osallistumismaksu 20 EUR / työpaja. FT Sanna Asikainen on draamapedagogi, joka on väitellyt prosessidraaman kehittämisestä museotyössä. Hän on
toteuttanut draamallisia työpajoja eri museoissa vuodesta 2000 lähtien. Sanna Asikainen on Suomalaisen kirjan museon Pukstaavin museolehtori.
Senioripäivä 20.03.
Virkistävä ohjelmallinen iltapäivä senioreille. Näyttelyesittely kello 14 ja muuta ohjelmaa. Senioreilla on vapaa sisäänpääsy taidemuseoon kello 11–18. Senioripäivä on
osa senioriviikon ohjelmaa Porissa.
11.04. Joogalauantai - ArtFlowYoga
”Kohotu taiteesta, voimistu joogalla ja innostu elämyksestä!” Tutustutaan ArtFlowYogaan joogaopettaja Kirsi Helstelän johdolla. Ohjelma päivittyy museon nettisivuille.
Osallistuminen taidemuseon pääsylipun hinnalla. Tapahtuman järjestää Porin Joogakerho ry ja Porin seudun kansalaisopisto.
Äitienpäivä 10.05. Äideillä vapaa sisäänpääsy taidemuseoon kello 11–18.

BONUS-opastus kello 18 / vapaa pääsy
BONUS-opastukset kohdentuvat yksittäiseen näyttelyyn, taiteilijaan tai teemaan.
Oppaana taiteilija, kuraattori tai muu alansa asiantuntija.
11.02. / Teos, teksti, konteksti - Uusia kysymyksiä MG-kokoelmalle /Anni Venäläinen
& Mirja Ramstedt-Salonen
22.04. / KAREL MALICH & FEDERICO DÍAZ / kuraattori Petr Rehor.

Museoviikko 12.–17.05. /
Valtakunnallinen museoviikko
Museoiden yö – La Nuit Des Musées
16.05.
Porin taidemuseo valvoo Museoiden
yössä.

Seniorien suunnistus nykytaiteeseen -opastukset kello 14 / vapaa pääsy
Keskiviikkona 25.02. ja 13.05.
Seniori-ikäisille suunnattu näyttelyesittely järjestetään jokaiseen taidemuseon näyttelyyn. Yleisöä rohkaistaan keskustelemaan taiteesta ja löytämään siihen kätkeytyviä
merkityksiä. Mukaan voi tulla yksin tai ryhmänä.

Lasten kesäkeskiviikot I–III
Keskiviikkona 17.06., 24.06. ja 01.07.
kello 12–13.30. Ohjattu lastenkierros
taidemuseon näyttelyissä. Alle kouluikäiset yhdessä vanhemman seurassa.
Vapaa pääsy.

TEKEMISTÄ JA TAPAHTUMIA

Jazz-viikko 13.07.–19.07.
Taidemuseossa pidennetyt aukioloajat
& näyttelyopastuksia suomeksi ja englanniksi. Opastukset sisältyvät museon
pääsylipun hintaan. Lue valtakunnalliset
uutiset lehdistä ja verkosta News & Art Caféssa taidemuseossa. Yhteistyössä Satakunnan Kansa.

Croquis-piirustusillat aikuisille ja nuorille
Torstaina 08.01., 26.02., 19.03., 16.04. ja 21.05. kello 17.30-19.30 työpaja, 2 krs.
Croquis on nopearytmistä elävän mallin piirtämistä. Työskentely on itsenäistä ja omaehtoista. Työskentelyyn saa halutessa myös ohjausta. Tarvikkeet saa lainaksi taidemuseolta. Ohjaajana kuvataiteilija Niko Palokangas. Osallistumismaksu 5 EUR.
Taidemuseon jäätävät talvipajat I-II
18.02. ja 19.02. kello 12-13.30. Työpaja yli 7-vuotiaille. Vapaa pääsy.
27.02.2015 Art @ the Heart of the City! -seminaarin toinen osa julkisen taiteen
näkymistä Satakunnassa, Porin taidemuseon luentosali, 2 krs.
Porin kaupunki etsii ideoita ja teosinnovaatioita Karjarannan julkisten alueiden suunnitteluun vuoden 2018 asuntomessuille. Taidesuunnittelu yhdistetään muuhun suunnitteluun varhaisessa vaiheessa paremman ympäristön aikaansaamiseksi. Ideakilpailu toteutetaan 15.01.–15.05.2015. Seminaarissa mm. koulutetaan kilpailuehdotuksen
tekoon. ”Post seminar” -treffeillä taiteilijat, arkkitehdit ja tuottajat kohtaavat. Yhteistyössä: TAIKE, Aalto-yliopisto, Turun
yliopisto ja SataSAFA.
Seminaariin on ennakkoilmoittautuminen. Seminaari on kaikille avoin ja
maksuton.
Lisätietoja:
Taiteen edistämiskeskus /
läänintaiteilija Marjo Heino
marjo.heino@minedu.fi,
puh. 044 558 1240
Porin taidemuseo, näyttelyamanuenssi
Pia Hovi-Assad pia.hovi-assad@pori.fi,
puh. 044 701 1089.
Lasten lauantait 28.02. ja 18.04. kello
12–15.30 / vapaa pääsy
Ohjelmaa lapsiperheille. Ohjaajan johdolla taidenäyttelyn tarinat heräävät eloon. Alle
kouluikäiset yhdessä aikuisen kanssa.
Naistenpäivä 08.03. - NAISET ÄÄNESSÄ
Ohjelmallinen iltapäivä naisille.
DRAAMATYÖPAJAT AIKUISILLE JA NUORILLE / ohjaaja Sanna Asikainen
Elämäni taideteoksena -työpajassa 11.03. kello 17.00–19.30 tutkitaan hetkiä elämästä ja niiden merkityksellistämisestä draaman keinoin. Tämäkö taidetta? -työpaja

VAUVOJEN VÄRIKYLPY, IPANA- JA MUKULAVÄRIKYLPY-TYÖPAJAT
Viikoittaiset Värikylpy-työpajat 02.02.–17.04.2015:
Vauvojen värikylpy 4–11 kk ja 12–23 kk ikäisille, Ipanavärikylpy 2–3-vuotiaille sekä
Ipana- ja Mukulavärikylpy 2–5-vuotiaille.
Työpajojen kevätkausi 50 / 55 EUR + 25 EUR sisarus
Värikylpylauantai-työpajat: 31.01. | 14. 02. | 28.02. | 14.03. | 28.03. | 11.04. |
25.04. | 09.05. | 23.05. | 13.06. | 18.07. | 15.08.
Kello 12.00–12.45 Vauvojen värikylpy (12–23 kk)
Kello 13.30–14.15 Vauvojen värikylpy (4–11 kk)
Kello 15.00–16.15 Ipanavärikylpy (2–3-vuotiaat)
Kertamaksu 8 / 10 EUR + 4 / 5 EUR sisarus
Värikylpykesäperjantai-työpajat: 12.06. | 17.07. | 14.08.
Kello 12.00–12.45 Vauvojen värikylpy (12–23 kk)
Kello 13.30–14.15 Vauvojen värikylpy (4–11 kk)
Kello 15.00–16.15 Ipanavärikylpy (2–3-vuotiaat)
Kello 17.00–18.15 Mukulavärikylpy (4–5-vuotiaat)
Kertamaksu 8 / 10 EUR + 4 / 5 EUR sisarus
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: www.varikylpy.ﬁ/tyopajat
NOISE – valokuvaustoimintaa nuorille
Kaikille nuorille avoin maksuton valokuvakerho. Järjestäjänä Porin
lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto.
noisepori.blogspot.com / facebook.com/NoiseValokuvaus
PEDApiste
PEDApiste on paikka näyttelyiden ytimessä. Pisteeseen voi pysähtyä näyttelyvierailun yhteydessä yksin, kaksin tai ryhmässä. PEDApisteestä löydät materiaaleja näyttelyihin ja omaehtoiseen työskentelyyn.

Koulut, oppilaitokset ja päivähoidon työpaja
Opettajat

80 EUR / luokka sisältäen sisäänpääsymaksut, opastuksen, työpajan ja materiaalit.

OPEINFO
”Metsäkansaa ja musiikkia” 14.01. kello 15 / Rosenlew-museo,
Kuninkaanlahdenkatu 14
Ajankohtaista tietoa Porin museoiden, Pori Sinfoniettan ja Porin lastenkulttuurikeskus
- Satakunnan lastenkulttuuriverkoston ohjelmista kouluille.
Yhteistyössä Porin kasvatus- ja opetusvirasto.
Ilmoittautuminen 12.1. mennessä: leila.stenroos@pori.fi, 044 701 9510.

Taidetta lähellä
Taiteen kautta tapahtuvaa suomen kielen oppimista! Ohjelma on suunnattu suomen
kieltä opiskeleville maahanmuuttajille sekä muille aikuisille, jotka eivät puhu suomea
äidinkielenään. Toiminnassa hyödynnetään taidemuseon näyttelyitä ja työskennellään kieli- ja taidetyöpajoissa. Työpajojen sisällöistä sovitaan yhdessä opettajan
kanssa.

TEEMAkierrokset peruskouluille ja lukioille
Ohjatut näyttelykierrokset tiistaista perjantaihin kello 8-16 sopimuksen mukaan. Porilaisille peruskouluille ja lukioille sekä päiväkodeille kierrokset ovat maksuttomia.
Opasvaraukset museolehtorilta.
Muut oppilaitokset ja opiskelijaryhmät
Näyttelyopastuksia tiistaista perjantaihin sopimuksen mukaan. Opastus 20 EUR + 1
EUR/ henkilö. Opasvaraukset museolehtorilta.
Luokkaretkipaketti 28.04.–22.05.
Luokkaretkellä Porin taidemuseo tulee tutuksi! Retkellä tutustutaan näyttelyihin ja kerätään mukavia muistoja ja kokemuksia kotiin vietäväksi. Kesto n. 1,5 tuntia. Porilaisille koululuokille luokkaretki on maksuton. Paketin hinta Porin ulkopuolisille kouluille on

PORIN TAIDEMUSEO | PORI ART MUSEUM
Eteläranta, 28100 Pori, Finland
puh. 02 621 1080, fax 02 634 9410
taidemuseo@pori.fi
www.poriartmuseum.fi
Avoinna: ti-su 11–18, ke 11–20
Pääsymaksu: 5 / 2,50 EUR
Perhelippu: 10 EUR
Keskiviikkoisin klo 18 maksuton näyttelyesittely
ja vapaa sisäänpääsy klo 18–20.
Museokauppa avoinna museon aukioloaikoina.
Tiedustelut ja ryhmäopastusten varaukset:
02 621 1080
fax 02 634 9410
sähköposti: taidemuseo@pori.fi
Open: Tue-Sun 11am–6pm, Wed 11am–8pm
Admission: 5 / 2,50 EUR
Family ticket: 10 EUR
Free guided tours and free admission
on Wednesdays at 6 pm.
Shop is open during regular opening hours.
Additional information and
guided tour bookings:
tel. +358-02 621 1080, fax +358-02 634 9410
e-mail: taidemuseo@pori.fi
www.poriartmuseum.fi/fin/kauppa/

Päivähoidon työpaja
Yhteistyössä Porin taidemuseon, Porin kasvatus- ja opetusviraston ja Porin lastenkulttuurikeskus-Satakunnan lastenkulttuuriverkoston kanssa maanantaista perjantaihin. Työpajavaraukset päivähoitotoimistosta.
Hiio Hoi Hoitajat! 12.02. kello 12
Mitä lapsiryhmä löytää nykytaiteen näyttelyistä? Taidemuseon kevätkauden näyttelyiden esittely- ja keskustelutilaisuus yhdessä museolehtorin ja taidemuseon päivähoidon työpajan ohjaajien kanssa. Tilaisuus on avoin kaikille päivähoidon parissa työskenteleville; päiväkotien ja perhepäivähoidon opettajille, ohjaajille ja hoitajille.
Ilmoittautuminen 10.02. mennessä:
mirja.ramstedt-salonen@pori.fi / 044 701 1119.

MUSEOKAUPASTA MUKAAN!
Museokaupastamme löydät niin mukavat muistot omasta museokäynnistä
kuin tuliaiset ja lahjatavarat koko perheelle! Museokaupan valikoima elää jatkuvasti aina ajankohtaisten näyttelyiden teeman mukaisesti.
Valikoimiin kuuluu suuren suosion saavuttanut, maailmankuulun valokuvaajan
Chi Modun suunnittelema Uncategorized. -tuotesarja. Tuotteita on saatavilla
vain ja ainoastaan Porin taidemuseon museokaupasta. Lahjaideoita ja matkamuistoja voit poimia mukaasi myös taidemuseon omasta LOGO! -tuoteperheestä. Lapsiakaan ei ole unohdettu ja taidetarvikkeiden valikoimamme on
suunniteltu erityisesti perheen pienimpiä ajatellen.
Museokaupan laadukas taidekirjallisuuden valikoima palvelee taiteen ystäviä
ja ammattilaisia. Museon oma näyttely- ja tutkimusjulkaisusarja käsittelee taiteen ilmiöitä modernismista nykytaiteeseen.
Museokauppa sijaitsee taidemuseon aulassa ja on avoinna museon aukioloaikoina.
MUSEUM SHOP – TAKE AWAY!
Our museum shop offers great souvenirs for yourself and for the whole family!
Café MUUSA palvelee:
The selection of products is linked to the current exhibitions.
ti, to, pe, la, su klo 11-16 ja tarvittaessa
One of the most popular shop items is the Uncategorized. merchandise series
myöhempään. Ke klo 11-18 ja tarvittaessa
designed by Chi Modu, a world famous photographer. These products are
myöhempään
available only at the Pori Art Museum Shop. You can also pick up gift ideas and
Lounas ti-su kello 11-14.00.
souvenirs from LOGO! merchandise series. Keeping our younger customers in
Kahvi, erikoiskahvit, tee, haudutettavat teet.
mind, a broad selection of children’s art materials is also available.
Omalla reseptillä leivottuja leivonnaisia.
Specialized in art books, our shop serves professionals and art lovers alike. Kysy myös kokous- ja juhlatarjoilua.
Museum’s own series of exhibition and research publications addresses art
Kahvilan palveluista vastaa Päivi Sundell,
movements from modernism to contemporary art.
lisätietoja ja varaukset puh. 044 971 6618
You can find the museum shop at the lobby, open whenever the museum is.
muusa.sundell@gmail.com
Daniel & Geo Fuchs - TOYGIANTS - ”Sin City”
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PORI ART MUSEUM EXHIBITION PROGRAMME FOR SPRING 2015

06.02.–24.05.2015 Halli
KAREL MALICH & FEDERICO DÍAZ
Kuraattori: Petr Rehor & Esko Nummelin
Karel Malich on tutkinut syvällisesti 1950-luvun lopulta maisemaa ja maailmankaikkeutta. Muutamalla viivalla hahmotellut piirrokset, abstraktit materiaalikollaasit ja metallilangasta valmistetut kompleksiset filigraaniveistokset ovat Malichin keinoja tarkastella
eksistentiaalisia ilmiöitä. Hän on toiminut Federico Díazin opettajana ja mentorina.
Diaz on 1990-luvulta lähtien hyödyntänyt teoksissaan uutta mediaa tehdäkseen näkyväksi luonnonympäristön aistien ulottumattomissa olevia aineettomia ominaisuuksia.
Díazin tuotannolle on tyypillistä algoritmein tuotettu taide ja systeemitaide, jonka mukaan taide syntyy ihmiskäsin koskematta.
Yhteistyössä: Galerie Zdenĕk Sklenář

6 February – 24 May 2015 Hall
KAREL MALICH & FEDERICO DÍAZ
Curated by Petr Rehor & Esko Nummelin
Karel Malich has worked since the end of 1950’s, dealing with the landscape and
the cosmos. Drawings, sketched by only few lines, abstract material collages and
complex filigree sculptures of wire demonstrate his constant examination of existential
phenomena. Malich has functioned as Federico Díaz’s teacher and mentor. Since
the 1990s, Díaz has used new media to reveal immaterial aspects of everyday
reality of our natural environment, which are elusive through primary human
sences. Díaz’s work is typified by the language of algorithmically-generated art and
systems art, which states that art is created without the touch of the human hand.
In collaboration with: Galerie Zdenĕk Sklenář

06.02.–24.05.2015 Projektihuone
TEOS, TEKSTI, KONTEKSTI – Uusia kysymyksiä MG-kokoelmalle
Mauri Favén, Leena Luostarinen, Jenni Markkanen, Lars-Gunnar Nordström,
Sigrid Schauman ja Kain Tapper
Kuraattorit: Mirja Ramstedt-Salonen ja Anni Venäläinen
Näyttely käsittelee taiteen puhetapoja ja merkitysten tuottamista museossa. Kuka
puhuu, mistä positiosta puhutaan, mihin taidetta koskeviin keskusteluihin puhe ottaa osaa. Millä tavoin sama teos saa erilaisia merkityksiä puhetavoista ja puhujista
riippuen.

Daniel & Geo Fuchs - FORCES - fighter #2

Daniel & Geo Fuchs - TOYGIANTS - ”Andy Warhol II”, ”Astroboy” & ”Batman II”

06.02.–24.05.2015 ITÄ-AASIAN VIDEOIKKUNA: SOUL
Kuraattori: Minna Valjakka
Yang Ah Ham nostaa teoksillaan esiin olennaisia nyky-yhteiskunnan ongelmia, jotka usein johtuvat globalisaatiosta. The Nonsense Factory-videoteos tarkastelee eri
teemoja, kuten “ikonomiaa”, onnellisuutta ideologiana, kapitalismia, taiteen kentän
snobismia, idealististen arvojen heikkenemistä ja loputonta kilpailua.
06.02.–05.04.2015 RAPPU
MARYAM JAFRI: MOUTHFEEL
Mouthfeel on videoteos, joka tutkii ruuan teollisen tuotannon taustalla vaikuttavaa politiikkaa. Yhdistäen erilaisia teemoja, kuten prosessoitu ruoka, ruuan aromien kehittäminen teknologian välityksellä ja ylikulutus.
07.04.–24.05. 2015 RAPPU
ANE HJORT GUTTU: THIS PLACE IS EVERY PLACE
This Place is Every Place on kahden naisen välinen lavastettu vuoropuhelu, joka
sijoittuu Tukholman esikaupunkiin Tenstaan. Keskustelun taustalla on arabikevät, ja
elokuvassa viitataan yhteyteen kolmen viime vuoden maailmanlaajuisen protestiliikkeen ja Ruotsin esikaupungeissa nähtyjen mellakoiden välillä.

6 February – 24 May 2015 Wing, MEDIApoint
NIETZSCHE WAS A MAN – VIDEO ART BY IRANIAN WOMEN
Curated by Alysse Stepanian & Neda Darzi
Fereshteh Alamshah, Morehshin Allahyari, Maneli Aygani, Neda Darzi, Mozhgan
Erfani, Samira Eskandarfar, Celia Eslamieh Shomal, Roxy Farhat, Tara Goudarzi,
Samira Hashemi, Haleh Jamali, Gelare Khoshgozaran, Shahrzad Malekian,
Nooshin Naficy, Azadeh Nilchiani, Raha Rastifard, Farideh Shahsavarani,
Alysse Stepanian, Parya Vantankhah, Raheleh (Minoosh) Zomorodinia
The exhibition represents works by 20 women that examine universal issues such
as gender communication, prejudice and shifting identities, violence and war, and
the relationship between humans, non-human animals, nature, and the environment.
In collaboration with: Manipulated Image, Persbook Art
6 February – 24 May 2015 Project Room

ARTWORK, TEXT, CONTEXT – Posing New Questions to the Collection of the Maire
Gullichsen Art Foundation

Curated by Mirja Ramstedt-Salonen & Anni Venäläinen
The exhibition examines how discourses on art create meanings as well as what is
museum’s role in the process.
In collaboration with: The Maire Gullichsen Art Foundation
6 February – 24 May 2015
EAST ASIAN VIDEO FRAMES: SOUL
Curated by Minna Valjakka
Yang Ah Ham´s art works are known to shed light on the topical issues in contemporary
society – caused often by globalization. ”The Nonsense Factory” address themes
“iconomy”, happiness as ideology, capitalism, cultural snobbery in art field, the
insecurity of idealistic values and the infinite competition.
6 February – 5 April 2015 Screening Space STAIR
MARYAM JAFRI: MOUTHFEEL
The video work ”Mouthfeel” combines staged and found footage to explore the politics
underpinning the industrial production of food, connecting themes as diverse as “big
food”, flavour enhancement technology and overconsumption.
7 April – 24 May 2015 Screening Space STAIR
ANE HJORT GUTTU: THIS PLACE IS EVERY PLACE
”This Place is Every Place” is a dialogue between two women in the suburb of Tensta
in Stockholm. The Arab spring is a backdrop for their conversation, and the film puts
forward a connection between the global protest movements of the past three years
and the riots in the Swedish suburbs.

12.06.2015–17.01.2016 Halli, 12.06.–13.09.2015 VEISTOSpiha
DANIEL & GEO FUCHS: TOYGIANTS, FORCES & EXPLOSIONS
Kuraattori: Pia Hovi-Assad
Toygiants tutkii vanhanaikaisia ja moderneja leluhahmoja käyttäen välineenä valokuvaa niin lähikuvissa kuin suurissa muotokuvissa ja asetelmissa. Batmanin ja Teräsmiehen, Godzillan ja Astro Boyn rinnalla nähdään todellisia ihmisiä, jotka edustavat
hyvää ja pahaa. Kuvasto ulottuu huvittavasta aina selvän poliittiseen ja provokatiiviseen. Forces-sarja tutkii armeijaa ja sotavoimia ilmiönä. Explosions-sarjassa todelliset räjähdykset on esitetty aineen muodonmuutoksina, äärimmäisen mutkikkaina
tapahtumasarjoina, joita ei voi toistaa sattumalta.

12 June 2015 – 17 January 2016 Hall, 12 June - 13 September Sculpture Garden
DANIEL & GEO FUCHS: TOYGIANTS, FORCES & EXPLOSIONS
Curated by Pia Hovi-Assad
”Toygiants” is a photographic exploration of toy figures, vintage and modern, in close
up, large-scale portraits and compositions. Alongside Batman and Superman, Godzilla
and Astro Boy are real life figures of good and evil. The visual imagery ranges from
the humorous to the overtly political and provocative. The series ”Forces” questions
the phenomenon of military and armed forces. The series ”Explosions” shows real
explosions as transformation of material, capturing a very complex series of events
that cannot be repeated at random.

12.06.–13.09.2015 Siipi, MEDIApiste
DANIEL & GEO FUCHS: STASI SECRET ROOMS
Kuraattori: Pia Hovi-Assad
Stasi Secret Rooms tarkastelee entisen Itä-Saksan turvallisuuspalvelua Stasia. Berliinin muurin murtuessa vuonna 1989 murtui myös Stasi, ja sen rakennukset ja asiakirjamateriaali takavarikoitiin vuonna 1990. Osa huoneista on otettu uuteen käyttöön,
osa on jätetty entiselleen muistomerkiksi omasta ajastaan, jotkut ovat säilyneet suoranaisina aikakapseleina 25 vuoden ajan.

12 June – 13 September 2015 Wing, MEDIApoint
DANIEL & GEO FUCHS: STASI SECRET ROOMS
Curated by Pia Hovi-Assad
”Stasi Secret Rooms” explores the official state security service of former East
Germany. When the Berlin Wall came down in 1989 so did Stasi, and its buildings
and information material were confiscated in 1990. Some of the old rooms have been
given new functions, some have been left standing as monuments to a time, and yet
others have been left in virtual time capsules for 25 years.

12.06.–13.09.2015 Projektihuone, Poriginal Galleria
PORI JAZZ 50-VUOTISJUHLANÄYTTELY
Chi Modu, Ola Kolehmainen, Erkki Valli-Jaakola
Yhteistyössä: Pori Jazz 66 ry, Satakunnan Kansa

12 June – 13 September 2015 Project Room, Poriginal Gallery
PORI JAZZ 50th Anniversary Exhibition
Chi Modu, Ola Kolehmainen, Erkki Valli-Jaakola
In collaboration with: Pori Jazz 66 ry, Satakunnan Kansa

12.06.–13.09.2015 ITÄ-AASIAN VIDEOIKKUNA: SOUL
Kuraattori: Minna Valjakka

12 June – 13 September 2015 EAST ASIAN VIDEO FRAMES: SOUL
Curated by Minna Valjakka

12.06.–13.09.2015 RAPPU
MILJA VIITA: Femme d`Afrique, Monster Attack, Natural African Jazz Piece:
Noël and Red-rumped Tinkerbird
Videokooste, joka sisältää Milja Viidan toteuttamia Afrikka-aiheisia teoksia.

12 June – 13 September 2015 Screening Space STAIR
MILJA VIITA: Femme d`Afrique, Monster Attack, Natural African Jazz Piece:
Noël and Red-rumped Tinkerbird
A collection of Africa themed video works by Milja Viita.

Lisätietoja: Pia Hovi-Assad, puh. 044 701 1089, pia.hovi-assad@pori.fi ja
Anni Venäläinen, puh. 044 701 7601, anni.venalainen@pori.fi
www.poriartmuseum.fi, tel. +358 2 621 1080, taidemuseo@pori.fi

Additional information: Pia Hovi-Assad, tel. +358 44 701 1089, pia.hovi-assad@pori.fi
and Anni Venäläinen, tel. +358 44 701 7601, anni.venalainen@pori.fi
www.poriartmuseum.fi, tel. +358 2 621 1080, taidemuseo@pori.fi
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PORIGINAL GALLERIA |
PORIGINAL GALLERY

10.01.–27.01.
Poriginal gallerian vuoden 2015
ohjelman kuraattorit: Juuso
Leppälä, Samu Raatikainen, Jenni
Uusitalo, molemmat tilat

Eteläranta 6, 28100 PORI
puh. 02 621 1093, 044 701 1093
Avoinna ti–su 11–18
Vapaa pääsy
www.poriartmuseum.fi/
fin/poriginal-galleria
Gallerian grafiikkatelineessä
on myynnissä satakuntalaisten
taidegraafikoiden vedoksia.

14.03.–31.03.
Synnöve Dickhoff, Helena
Kaikkonen, Ulla Pohjola, Kaija
Poijula, molemmat tilat

31.01.–17.02.
Aino Suonio, alakerta
Margarita Rossello, yläkerta

04.04.–21.04.
Juha Allan Ekholm, alakerta
Liisa Hietanen ja Niina Huovinen,
yläkerta

21.02.–10.03.
Heli Penttinen, alakerta
Annika Bergvik Forsander, yläkerta

25.04.–12.05.
The British Connection,
molemmat tilat

Porin taidemuseo on tunnettu nykytaiteen näyttelyistään. Museon profiilin synty ei
ole sattuma. Sen taustalla on suomalaisen muotoilun, taideteollisuuden ja moder
nismin esitaistelija, professori Maire Gullichsen (1907–1990) sekä hänen nimeään
kantavan säätiön kokoelmat. Porin taidemuseoon talletetut Maire Gullichsenin taide
säätiön teokset rakentavat kuvaa 1900-luvun taiteesta, erityisesti maamme sotien
jälkeisen kauden modernismista ja sen kansainvälisistä vaikutteista. Lahjoittajan
henkistä perintöä kunnioittaen Porin taidemuseo on alusta alkaen suuntautunut kuva
taiteen ajankohtaisten ilmiöiden pariin.
1990-luvulta alkaen Porin taidemuseo on tutkinut myös nykytaiteelle rakentuvan
taidepedagogiikan mahdollisuuksia kohderyhmänään erityisesti alle kouluikäiset lap
set. Porin taidemuseo on Satakunnan aluetaidemuseo. Museo vastaa omalta osal
taan maakunnan taiteen tutkimus- ja dokumentointityöstä.
Porin taidemuseo sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa Kokemäenjoen varrella van
hassa pakka- ja vaakahuoneessa, joka rakennettiin vuonna 1858 tullilaitoksen käyt
töön. Lääninarkkitehti C.J. von Heidekenin suunnittelema ja Gustaf Nyströmin vuonna
1897 laajentama rakennus on osa Porin arvokkaiden uusrenessanssihenkisten ranta
kortteleiden kokonaisuutta. Raatihuoneen (C.L. Engel, 1841) välittömässä läheisyy
dessä vanha tullirakennus liittyy etelärannan jokimaisemaan, alueeseen, joka raken
nettiin vuonna 1852 tapahtuneen tuhoisan kaupunkipalon jälkeen ja on tänä päivänä
yksi merkittävimmistä 1800-luvun lopun kivikaupunginosista maassamme.
Pakka- ja vaakahuone saneerattiin sisätiloiltaan moderniksi taidemuseorakennukseksi
arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Ky / Kristian Gullichsenin johdolla laadittujen suunnitel
mien mukaan. Työt valmistuivat vuonna 1981. Keväällä 2000 valmistui taidemuseon
siipi, joka sijoittuu kaupungin vanhan raatihuoneen alapuolelle. Mittakaavaltaan
vanhemmasta osasta poikkeava näyttelytila sekä siihen liittyvä tekniikka kehittävät
toiminnan ja yleisöpalvelun vahvuuksia. Laajennusosan rakentamisen yhteydessä ar
keologisissa kaivauksissa paljastui 1640-luvulta peräisin oleva holvikellari, joka liittyy
laajennusosaan omana kokonaisuutenaan.

16.05.–02.06.
Jaana Valtari ja Pete Koivunen,
molemmat tilat
06.06.–30.06.
Lars Rebers, alakerta
Pasi Vainionpää, yläkerta
01.07.–21.07.
Pori Jazz, molemmat tilat

Pori Art Museum is famous for its exhibitions of international contemporary art. In the
course of thirty years, the museum has presented art and artists from Richard Long
and Daniel Buren to many representatives of the Fluxus movement, from Yoko Ono to
Geoffrey Hendricks. Featured artists in the 21st century have included Janet Cardiff,
Aernout Mik, as well as Jane and Louise Wilson.
Behind the development of the museum’s profile is the pioneer of Finnish design,
applied arts and modernism, Professor Maire Gullichsen (1907–1990). The basic
collection of the Pori Art Museum, the Maire Gullichsen Art Foundation collection,
focuses on 20th century art, in particular on Finnish post-war modernism and the
international influences on it. Honouring the spirit and tradition of our patron, Pori
Art Museum has from the start aimed to show the current trends in the visual arts.
The Pori Art Museum is a meeting place for the thoughts, ideas and discussions of
art and audiences of all ages. Starting in the nineties, the museum has also been
investigating the possibilities of art pedagogy based on contemporary art. Colour
workshops for babies and daycare groups, guided tours, lectures and publications,
as well as Internet services are all part of the long-term educational activities of the
museum. Pori Art Museum also serves as an art museum for the whole region of
Satakunta. The museum is responsible for the art research and documentation work
of the region.
Pori Art Museum is situated in the centre of town on the banks of the river Kokemäenjoki,

in an old warehouse and weigh house built in 1858 for the Customs. Designed
by province architect C.J. von Heideken and extended in 1897 by Gustav Nyström,

the large building is part of Pori’s valuable neo-renaissance riverfront. The old building
was renovated for the use as a modern art gallery by architects’ office Arkkitehdit Ky /
Kristian Gullichsen. The work was completed in 1981. In spring 2000 a new extension
was completed, situated under the old Courthouse. The archaeological excavations
carried out in connection with the building of the extension revealed an old vault. The
vault dates back to the beginning of the 17th century and is now connected with the
extension.

Porin taidemuseo | Pori Art Museum, Eteläranta, 28100 Pori, www.poriartmuseum.fi, taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseon
mesenaattijärjestelmä
Porin taidemuseossa on vuodesta 1994 toiminut
mesenaattijärjestelmä, johon kuuluu yli 200 yritystä,
yhteisöä ja yksityishenkilöä. Mesenaatti- ja vuosikortti tarjoavat monipuolisia etuja.
Mesenaattikortti yrityksille, yhteisöille ja
yksityishenkilöille
• vapaa sisäänpääsy kalenterivuoden aikana
• vapaa sisäänpääsy yritysten ja yhdistysten
jäsenille sekä kortin haltijalle vieraineen
• näyttelyesittely vierasryhmille 50 % alennuksella
• 15 % alennus museokaupan tuotteista
• luentosalin käyttö varauksesta, max. 60 hengelle
• hinta 130 EUR
Vuosikortti yksityishenkilöille
• vapaa sisäänpääsy kalenterivuoden aikana
• 15 % alennus museokaupan tuotteista
• hinta 30 EUR

Haluan liittyä Porin taidemuseon mesenaatiksi
Lähettäkää minulle mesenaattikortti
Lähettäkää minulle vuosikortti

Nimi:
Osoite:
Postiosoite:

Puhelin:
Sähköposti:

Porin taidemuseo
Eteläranta
28100 PORI
FINLAND

Daniel & Geo Fuchs - STASI - secret rooms - investigation prison Potsdam, photo chair & investigation prison Hohenschönhausen - interrogation floor

06.02.–24.05.2015 Siipi, MEDIApiste
NIETZSCHE OLI MIES – VIDEOTAIDETTA IRANILAISILTA NAISILTA
Kuraattorit: Alysse Stepanian & Neda Darzi
Fereshteh Alamshah, Morehshin Allahyari, Maneli Aygani, Neda Darzi, Mozhgan
Erfani, Samira Eskandarfar, Celia Eslamieh Shomal, Roxy Farhat, Tara Goudarzi,
Samira Hashemi, Haleh Jamali, Gelare Khoshgozaran, Shahrzad Malekian,
Nooshin Naficy, Azadeh Nilchiani, Raha Rastifard, Farideh Shahsavarani,
Alysse Stepanian, Parya Vantankhah, Raheleh (Minoosh) Zomorodinia
Näyttelyssä nähdään teoksia 20 naiselta, jotka tutkivat yleismaailmallisia kysymyksiä, kuten sukupuolten välistä viestintää, ennakkoluuloja ja muuttuvia identiteettejä,
väkivaltaa ja sotaa sekä ihmisten, eläinten, luonnon ja ympäristön välisiä suhteita.
Yhteistyössä: Manipulated Image, Persbook Art

NIETZSCHE WAS A MAN
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