MESSIAANINEN VISUAALISEN ETIIKAN TUTKIMUSKESKUS (MVET) ja
JOHNNY AMORE: 7 FOR THE PRICE OF 1 – ACCUMMULATING VALUE
-performanssiesitys

01.10.2010 klo 18.00 Porin taidemuseossa
Messiaaninen Visuaalisen Etiikan Tutkimuskeskus (MVET) ja Johnny Amore (Saksa) toteuttivat
helmikuussa 2010 7 for the price of 1 – Accummulating Value -esityssarjan Saksassa ja Alankomaissa.
Kauppamatkan muodossa edennyt kiertue kulki Berliinistä Rotterdamiin saaden seitsemän esityksellistä
toteutusta matkan varrella.
Kaupankäyntiä ja talouden toimintamekanismeja purkanut kokonaisuus huipentuu Porin taidemuseossa
kiteyttäen performatiivisen taloustutkimuksen metodein saavutetut tulokset.
MVET:n ja Johnny Amoren aikaisempien projektien tapaan kyseessä ei ollut ainoastaan esityssarja, vaan
tilaisuus kerätä tutkimusaineistoa jatkokäsittelyä varten ja päästä käytännössä koettelemaan teoreettisen
tutkimuksen esille nostamia oletuksia. Lähtökohtana esityksille oli pyrkimys kasvattaa laskennallista
alkupääomaa. Talouden ympärille kiertyvä nykytodellisuus oli selvästi jäänyt kaipaamaan helpon
markkinakritiikin rinnalle otteeltaan objektiivista tutkimusta, joka antaisi sille mahdollisuuden perustella
logiikkaansa.
Esityksen yhteydessä julkistetaan MVET:n ja Johnny Amoren julkaisu, joka on tuotettu yhteistyössä
Satakunnan ammattikorkeakoulun esitystaiteen linjan (Kankaanpää), Näyttelyvaihtokeskus FRAME:n ja
Porin taidemuseon kanssa.
http://7for1.blogspot.com

Esitykseen on vapaa pääsy.

MESSIANIC RESEARCH CENTRE FOR VISUAL ETHICS (MRCVE) and
JOHNNY AMORE: 7 FOR THE PRICE OF 1 – ACCUMMULATING VALUE
performance

01.10.2010 at 6 pm in Pori Art Museum

In February 2010, the Messianic Research Centre for Visual Ethics (MRCVE) and Johnny Amore conducted
in Germany and the Netherlands a series of performances entitled 7 For The Price Of 1. Presented in the
form of a shopping trip, the tour travelled from Berlin to Rotterdam, acquiring seven performative
actualisations along the way.
Deconstructing trade and the mechanisms of the economy, the project will culminate at the Pori Art
Museum, presenting a summary of the results gained with the methods of performative economic
research.
Just like the earlier works of MRCVE and Johnny Amore, the current project was not merely a series of
performances, but an opportunity to collect research data for further refinement and to test in practice the
premises raised by theoretical research.
The aim of the performances was to increase the apportioned capital of the project, because the easy
market criticism of the economically oriented contemporary reality clearly needed to be complemented
with objective research that would give reality an opportunity to argue its logic.
In connection with the performance the Messianic Research Centre for Visual Ethics (MRCVE) and Johnny
Amore will publish a publication, which has been produced in cooperation with Satakunta University of
Applied Sciences/performance studies, Finnish Fund For Art Exchange FRAME and Pori Art Museum.
http://7for1.blogspot.com

Free admission

Lisätietoja/ Additional information: vs. näyttelyamanuenssi /exhibition curator Pia Hovi-Assad,
puh/tel. +358-(0)2-701 1089, +358-(0)44-701 1089 pia.hovi-assad@pori.fi www.poriartmuseum.fi

