MU PORI O YLLÄTTÄVÄ KAUNIS
29.11.2013–19.01.2014 RAPPU
Mu Pori o yllättävä kaunis näyttää maisemia maakunnan pääkaupungista. Mukana on jotain, mihin
porilainen identiteetti on vahvasti tarttunut – ja jotakin niin ilmiselvää ja silti niin vierasta, että emme
edes näe sitä, ennen kuin se hyppää kohti. Porissa asuu ja toimii kirjava joukko kaupunkiaan
rakastavia valokuvaajia: jokaisella omat kulkureittinsä, näkymänsä ja aivoituksensa. Esitys on
kooste näistä kuvista. Koskaan ei tiedä, mitä katseen takaa paljastuu.
Tiedotustilaisuus medialle: torstaina 28.11.2013 kello 11.00, Porin taidemuseo
Näyttelyn avajaiset: perjantaina 29.11.2013 kello 18.00
Esityksen tekijöiden puheenvuoro: keskiviikkona 08.01.2014 kello 18.00 valokuvaaja Visa
Vehmanen (Kaupunki- ja maisemakulttuuriseura ry), Porin taidemuseo, RAPPU, vapaa pääsy
Luento: keskiviikkona 15.01.2014 klo 18.30 Mu Pori o kaunis -kuvasto ja paikallinen identiteetti,
maisemantutkimuksen professori Maunu Häyrynen, Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja
maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Porin taidemuseo, luentosali 2 krs., vapaa pääsy
Mu Pori o kaunis on kaikille avoin yhteisö, jonka mediasisältö syntyy yhdessä tekemällä. Kuka
tahansa voi jakaa omia kuviaan, muistojaan, kokemuksiaan ja vinkkejään yhteisön verkkosivuilla ja
sosiaalisessa mediassa. Mu Pori o kaunis sai alkunsa syksyllä 2012 perustetusta Facebookryhmästä, jossa ihmiset jakavat valokuviaan Porista. Keväällä 2013 avautui muporiokaunis.fiverkkosivusto ja syksyllä toiminnan tueksi perustettiin Kaupunki- ja maisemakulttuuriseura ry. Mu
Pori o kaunis haluaa kehittää Porin kaupunkikulttuuria ja vahvistaa paikallisidentiteettiä. Mu Pori o
kaunis -yhteisö on aiemmin toteuttanut valokuvaesitykset Ilon ja valon Satakunta -tapahtumaan
sekä Avaa oves, oot kaupunkipuistos! -näyttelyyn.
Porin taidemuseossa nähtävä Mu Pori o yllättävä kaunis on noin sadan valokuvan esitys
Facebook-ryhmän ja verkkosivuston kymmenien kuvaajien valokuvista. Mu Pori o kaunis -kuvaajat
ovat tavallisia valokuvauksesta innostuneita naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia eläkeläisistä
koululaisiin. Kuka tahansa voi olla hyvä kuvaaja ja kaunista voi nähdä niin sumuisessa
sadepäivässä kuin värikkäässä graffitissakin. Mu Pori o yllättävä kaunis esittelee alussa Facebookryhmän tyypillistä kuvavirtaa edeten loppua kohden yllättävämpiin ja abstraktimpiin näkymiin
Porista.
Mu Pori o yllättävä kaunis -esityksen avajaisten yhteydessä julkistetaan Mu Pori o kaunis seinäkalenteri vuodelle 2014. Kalenteria voi ostaa Porin taidemuseon kaupasta. Kalenterin tuotto
käytetään kokonaisuudessaan yhteisön toiminnan tukemiseen.
www.muporiokaunis.fi
www.facebook.com/muporiokaunis
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