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MUISTIN AJANKOHTAISUUS - Rinnakkaiset todellisuudet, 03.03.2017 – 25.02.2018, Kuva Esko Nummelin: NYTE r.y. PORU-aktio, 1990

Porin taidemuseon vuoden 2017 näyttelyjen teemat kietoutuvat muistin, muistamisen ja arkistojen sekä tulkinnan ja kommunikaation prosessien ympärille. Tutkimusaineistot, esillepano, esittäminen, erilaiset tekstit – historiankirjoitus, käsikirjoitus ja
narratiivit, kommunikaatio, tulkinta, näyttämö ja ”kulissien taa” jäävä maailma – ovat näyttelyjen aiheena. Vuosi 2017 tuo taidemuseon kokoelmat suureen näyttelytilaan Halliin. Poikkeuksellinen, taidemuseoinstituutiota uudella tavalla tarkasteleva näyttely Muistin ajankohtaisuus – Rinnakkaiset todellisuudet tarjoaa yleisölle mahdollisuuden nähdä taidemuseotyön ytimeen,
kokoelmien ja arkistojen hoitoon. Näyttely rakentuu asteittain kevään aikana ja avautuu kokonaisuudessaan 01.06.2017.
Katalonialaisyntyisen Anna Estarriolan (s.1980) näyttelyssä Staged nähdään veistoksia, joissa audiovisuaalinen teknologia yhdistyy hyperrealistiseen ja surrealistiseen ilmaisuun. Kaksiosaisessa näyttelyhankkeessa What is a Museum? Mitä
on Museo? Aalto-yliopiston CuMMA-maisteriohjelman opiskelijat kartoittavat mahdollisuuksia ajatella uudella tavalla museon
rooleja. Syksyllä Figments & Fragments -näyttelyssä belgialainen Ana Torfs (s.1963) käyttää lähteinään erilaisia kerättyjä sekä dokumentaarisia materiaaleja. Syyrialaissyntyisen, Tukholmassa asuvan kuraattorin Abir Boukharin Museum of
Preserving City – Kaupungin säilyttämisen museo -projektin tavoitteena on luoda taiteilijoiden teoksiin pohjautuva arkisto,
joka tallentaa Damaskoksen, maailman vanhimman pääkaupungin, historiaa, lähimenneisyyttä, nykyhetkeä ja pohtii kaupungin tulevaisuutta.
Katso näyttelyohjelma osoitteesta www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/ !
Tarjoamme tammikuun ajan 50% alennuksen Porin taidemuseon julkaisuista. Porin taidemuseon tilitiedot löytyvät kirjeen alaosasta. Voitte lunastaa itsellenne vuoden 2017 mesenaattikortin ja nauttia mesenaattijärjestelmän eduista myös ensi vuonna. Kortin haltija on oikeutettu vierasryhmineen vapaaseen sisäänpääsyyn kaikkiin Porin taidemuseon näyttelyihin kortin
voimassaolovuonna. Ryhmävierailujen yhteydessä pyrimme järjestämään museon näyttelyiden esittelyn. Esittelytaksoista
myönnämme 50% alennuksen. Esittelyn voi pyytää myös englanniksi.
Lisäksi kortti oikeuttaa 15% alennukseen museokaupassa myynnissä olevista tuotteista (kirjat, postikortit, julisteet, tpaidat, jne.). Museo lähettää mesenaateilleen säännöllisesti tietoa museon näyttelyistä, luennoista ja tapahtumista.
Mesenaattikortin hinta on 130 euroa. Mesenaattikortti tulee esittää museovierailun yhteydessä!
Anu Lankinen, amanuenssi / palveluprosessit
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ILMOITA suorituksen lähdettyä Porin taidemuseon henkilökunnalle:
kortinhaltijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
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