UNIA JA UNELMIA -KATUTAIDETYÖPAJA PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJALLA
Porin taidemuseo järjestää yhteistyössä Multicoloured Dreams -ryhmän ja Porin kaupungin Nuorten työpajan kanssa Unia ja Unelmia -katutaideworkshopin 19.-23.03.2012 Porin kaupungin Nuorten työpajalla.
Workshop on osa Porin taidemuseon Street Art - The New Generation -kaupunkitaideprojektin ohjelmistoa.
Workshopin vetäjinä toimivat Multicoloured Dreams -ryhmästä taidekasvatuksen tohtoriopiskelija Veera
Jalava ja kuvataiteilija Heidi Hänninen. Porin kaupungin Nuorten työpajalla katutaideworkshopin koordinaattoreina toimivat Johannes Sammalisto ja Toni Hintsala. Porin taidemuseon puolesta projektissa on mukana
näyttelyamanuenssi Pia Hovi-Assad.

Opetus tapahtuu maanantaista perjantaihin kello 9.00-15.00. Workshoppia edeltää ohjaajien, nuorten ja
koordinaattoreiden välinen suunnittelutyö, joka aloitettiin syksyllä 2011. Projektin puitteissa nuoret pääsivät
tutustumaan myös Porin taidemuseon Street Art - The New Generation -näyttelyyn jo ripustustöiden aikana
helmikuussa 2012. Tämän jälkeen nuoret ovat päättäneet kuinka haluavat lähestyä katutaideworkshopin
Unet ja unelmat -teemaa. Teosten suunnittelua jatketaan vielä workshopin alussa, jonka jälkeen maalaustyö
tapahtuu sekä pienryhmissä että yksilötyöskentelynä. Maalausten teemoina ovat unet ja unelmat.
Teokset maalataan vanerilevyille, jotka liitetään myöhemmin osaksi Nuorten työpajan ja Varaosapankin
julkisivua. Teosten julkistamistilaisuus järjestetään 19.05.2012, jolloin Nuorten työpajalla ja Veturitalleilla on
avoimet ovet. Tämä yhteisöpedagoginen projekti antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja viihtyvyyteensä luvallisen katutaiteen keinoin.
Multicoloured Dreams on katutaidekollektiivi jonka tällä hetkellä muodostaa Helsingissä aktiivisesti toimiva
taiteilija ja taidekasvattaja -kahdeksikko. Heidän organisoimiensa yhteisöllisten katutaidetempausten tavoitteina on elävöittää kaupunkiympäristöä laillisella katutaiteella ja antaa ihmisille enemmän mahdollisuuksia
vaikuttaa omaan jokapäiväiseen elinympäristöönsä.
Porin kaupungin Nuorten työpaja on Porin kaupungin sosiaalisen työllistämisen yksikkö. Yksikön perustehtävä on ohjata nuori koulutukseen tai työelämään yksilö- ja työvalmennuksen avulla. Vuosittain pajalla työskentelee noin 200 nuorta. Nuorten työpaja tarjoaa työ- tai harjoittelupaikan pääasiassa alle 29-vuotiaille
nuorille. Pajalle tuleva voi olla esimerkiksi ammattitutkinnon suorittanut ja työkokemusta tarvitseva, ilman
ammattitutkintoa tai opintonsa keskeyttänyt nuori. Pajalle tulevilta nuorilta ei vaadita aiempaa työkokemusta
tai ammattitutkintoa.
Street Art - The New Generation -näyttely ja kaupunkitaideprojekti levittäytyy Porin taidemuseon näyttelytiloihin sekä Porin kaupungin julkisiin ulkotiloihin. Näyttely esittelee katutaiteilijoita, joiden toiminta on levinnyt
ympäri maailmaa. Mukana on katutaiteen kärkinimiä, jotka vaikuttavat Euroopassa, Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa ja Lähi-Idässä.
Lisätietoja:
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Porin taidemuseo Eteläranta, 28100 Pori, Finland www.poriartmuseum.fi

