Museoviikon ohjelmaa Porin taidemuseossa
KESKIVIIKKONA 16.05. taidemuseo on avoinna kello 11‐20, jolloin museoon on vapaa pääsy
kello 18‐20.
kello 14 Seniorien suunnistus nykytaiteeseen. Maksuton näyttelyopastus seniori‐ikäisille.
kello 16.30‐18 Pullopuutarha‐työpaja. Työpajamaksu 5 EUROA. Ilmoittautuminen työpajaan:
https://www.lyyti.in/Pullopuutarhatyopaja_3480
Työpajaan tarvitset mukanasi hyvin pestyn tiiviillä kannella/korkilla suljettavan pullon tai
tölkin. Mitä isompi, sen parempi. Minimi 1 litran purkki.
Pullopuutarha on suljettu ekosysteemi, joka tarvitsee toimiakseen vain valoa. Korkin
sulkemisen jälkeen puutarhaa ei tarvitse enää kastella, sillä se kierrättää veden ja ravinteet
fotosynteesin avulla. Ekosysteemi käyttää myös vanhat ja kuihtuneet kasvinosat maaduttaen
ne uudestaan mullaksi.
Työpajan ohjaa taiteilija Vespa Laine. Hän on käsitellyt aikaisemmissa töissään mm. suljettua
ekosysteemiä, fotosynteesiä ja kasvien älykkyyttä. Laine on valosuunnittelija (TeM), joka
liikkuu sulavasti eri taiteenalojen välillä biotaiteesta valotaiteeseen. Häntä kiinnostavat
hybridit, luonnon fotosynteettiset ilmiöt sekä japanilaisen kukkien asettelun, ikebanan,
soveltaminen näyttämötoimintaan. Hänellä on orkesteri, Fern Orchestra, joka käyttää
instrumentteinaan kasveja. Bändi keikkailee Porin taidemuseon Museoiden yössä 19.05. kello
20‐22.
kello 18 maksuton yleisöopastus

TORSTAINA 17.05.
kello 16‐18 FERN ORCHESTRA: ARBORETUM ‐PLANT SERIES II / Veistospiha
Kenraaliharjoitus / esitys taltioidaan / osallistuminen taidemuseon pääsylipun
hinnalla.
Arboretum on esitys, jossa soitetaan kasveja, tanssitaan ja annetaan kasveille ääni.
Kesto n. 1 h 20 min, voit seurata esitystä niin kauan kuin haluat ja lähteä silloin kun
itsellesi sopii. Konsepti Vespa Laine, kasvisoittimet Markus Heino, liike Janne Kilpiö.
https://www.facebook.com/events/1092109230928506/?ti=icl

PERJANTAINA 18.05. Kansainvälinen museopäivä
kello 11‐18 taidemuseoon on vapaa sisäänpääsy

LAUANTAINA 19.05. MUSEOIDEN YÖ – Älä jää lehdelle soittelemaan!
Porin taidemuseo valvoo Museoiden yössä kello 11‐24 / vapaa pääsy. Café Muusa on
avoinna kello 11‐24.
PORIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYT: Marcos Ávila Forero | Steina & Woody Vasulka:
Art of Memory – Muistin taito | Nils Agdler ja Timo Menke: Lahjoittajien muotokuvia
| Muistin eroosio ja toisin näkeminen | Kuudes veistos | Kaisa Johanna Salmi:
Veripelto.
PORIGINAL GALLERIA / Eteläranta 6 / avoinna kello 11‐20 / Näyttelyt: Alakerta:
Markku Haanpää. Yläkerta: Leena Vainio. Vapaa pääsy.

Älä jää lehdelle soittelemaan! Museoiden yön moni‐ilmeinen ohjelma tarjoaa paljon
nähtävää, kuultavaa ja koettavaa kaikenikäisille museovieraille.
Näyttelyissä voit kulkea taiteen matkassa historiasta nykypäivään, Kolumbian
viidakoista satakuntalaiseen kaupunkimaisemaan. Taiteellisen tutkimustyön kautta
avautuu mielenkiintoisia näkökulmia lahjoittamiseen ja luovuttamiseen. Voit
osallistua näyttelyiden ja avoimen taidevaraston mini‐opastuskierroksille, deitata
taideteoksia ja bongata kiinnostavia asioita itseksesi. Steina ja Woody Vasulkan
Participation‐screenaus herättää henkiin 1960‐luvun lopun ja 1970‐luvun alun
kiehtovan New Yorkin taidemaailman.
Museoiden yö on myös ensi‐iltojen yö! Ensi‐iltansa saa FERN ORCHESTRA:
ARBORETUM ‐ PLANT SERIES II ‐esitys, jossa soitetaan kasveja, tanssitaan ja annetaan
kasveille ääni. Jazz‐kitaraduo Ruokangas Hako‐Rita ovat Mono and Dialogues ‐levynsä
julkistamiskiertueella ja kuvataiteilija, valokuvaaja Eero Markukselan kirja Oppineen
kiinalainen puutarha – Suuri nauru Mile Fon kanssa julkistetaan.
Museoiden yössä pääsee myös tekemään itse. Voit sukeltaa interaktiiviseen kuva‐
ääni‐liike‐tila ‐työpajaan, osallistua Museion Tarot ‐luovan kirjoittamisen työpajaan,
tehdä rintanappeja sekä osallistua PEDApisteen eri aktiviteetteihin.
MUSEOIDEN YÖ 19.05. OHJELMA / VAPAA PÄÄSY
Vauvojen värikylpy / Työpaja, 2.krs.
kello 12.30‐13.45 / 4 ja 5 vuotta
kello 15‐16.15 / 2 ja 3 vuotta
Ilmoittautuminen: https://www.pori.fi/…/vauvojen…/tyopajat‐ja‐ilmoittautuminen
Yhteistyössä Porin lastenkulttuurikeskus

kello 14 / Steina & Woody Vasulka: Participation‐screenaus / Luentosali, 2krs.
kello 16 / Deittaa mun taide! Tutustutaan näyttelyistä poimittuihin teoksiin
pikatreffien hengessä.
kello 17 / Teemaopastus: Nils Agdler ja Timo Menke: Lahjoittajien muotokuvia /
Projektihuone
kello 17‐20 / Veijon Low Tech ‐luola, interaktiivinen kuva‐ääni‐liike‐tila ‐työpaja
kaiken ikäisille / Työpajatila, 2krs. Yhteistyössä Porin lastenkulttuurikeskus.
kello 17.30 / Kuvataiteilija, valokuvaaja Eero Markukselan kirjan Oppineen
kiinalainen puutarha – Suuri nauru Mile Fon kanssa julkistamistilaisuus (Porin
taidemuseon julkaisuja 150) / Café Muusa
kello 18 / Teemaopastus: Marcos Ávila Forero / Halli
kello 18‐19 / Avoin taidevarasto + Muistin eroosio ja toisin näkeminen ‐esittely
(nonstop) / Halli
kello 18‐20 / Emilia Karjula (& Eero Merimaa) Museion Tarot ‐luovan kirjoittamisen
non‐stop‐työpaja / Café Muusa
kello 19 / Musiikkia / Mono‐ ja dialogeja / Ruokangas Hako‐Rita /
http://www.heikkiruokangas.com/en Halli
kello 20.30 / Teemaopastus: Steina & Woody Vasulka: Art of Memory – Teoksia
vuosilta 1969‐2000 / Siipi
kello 20‐21 / Avoin taidevarasto + Muistin eroosio ja toisin näkeminen ‐esittely
(nonstop) / Halli
kello 20‐22 / FERN ORCHESTRA: ARBORETUM ‐PLANT SERIES II. Arboretum on esitys,
jossa soitetaan kasveja, tanssitaan ja annetaan kasveille ääni. Kesto n. 1 h 20 min,
voit seurata esitystä niin kauan kuin haluat ja lähteä silloin kun itsellesi sopii.

Valosuunnittelija/koreografi Vespa Laine & äänisuunnittelija Markus Heino, tanssija
Janne Kilpiö. / Veistospiha
kello 21 / Steina & Woody Vasulka: Participation‐screenaus / Luentosali, 2.krs
Museoiden yössä on myös erilaisia työpajoja, joissa pääset tekemään itse!
PEDApisteen työskentelymateriaalit
Rintanappi‐työpaja / 2EUROA / 3 rintanappia. Yhteistyössä Porin
lastenkulttuurikeskus.
SUNNUNTAINA 20.05.
kello 14‐15 Screenaus / Steina ja Woody Vasulka: Participation, 1969‐1971, kesto
62:30 min. / Luentosali, 2krs.
kello 15.30 FERN ORCHESTRA: ARBORETUM ‐PLANT SERIES II / Veistospiha
Osallistuminen taidemuseon pääsylipun hinnalla.
Arboretum on esitys, jossa soitetaan kasveja, tanssitaan ja annetaan kasveille ääni.
Kesto n. 1 h 20 min, voit seurata esitystä niin kauan kuin haluat ja lähteä silloin kun
itsellesi sopii. Konsepti Vespa Laine, kasvisoittimet Markus Heino, liike Janne Kilpiö.
https://www.facebook.com/events/1092109230928506/?ti=icl

