KEHONA | 13.06.–14.09.2014 | Porin taidemuseo, Siipi
Taiteilijat: Kirsi Jaakkola, Toni Lehtola, Sanna Pajunen, Taina Riikonen ja Veijo Setälä
Kehona on taidenäyttely eri aisteille ja koko keholle.

Teoksia voi katsoa ja koskettaa ja niihin voi liittyä ääniä, tuoksuja ja liikettä.
Eri aistit antavat teoksista erilaista tietoa ja laajentavat kokemusta taideteoksesta.
Lähtökohtana näyttelyssä on myös eri ihmisten erilainen tapa käyttää aistejaan.
Sokea henkilö kokee saman taideteoksen eri tavalla kuin näkevä henkilö.
Lapsi kokee taideteoksen eri tavalla kuin aikuinen.
Näyttely sopiikin hyvin kaikenikäisille ja eri tavoin aisteja käyttäville henkilöille.
Sanna Pajusta on innoittanut pistekirjoitus. Pistekirjainpalikoita yhdistämällä voi muodostaa sanoja ja tarinoita.

O-kirjain on kasvanut niin isoksi, että sitä voi jopa halata.
Kirsi Jaakkolan maalauksia voi tunnustella sormillaan ja saada tunnun joutsenen lennosta tai jäniksen loikasta.

Yksi teos on herkkä kosketukselle, vain hipaisu ja teos on jo muualla.
Toni Lehtolan eläinveistosta voi varovasti silittää.
Veijo Setälän pienet rakennukset ovat saaneet äänen.

Rakennusten ryhmää voi käyttää soittimena, leikkikaluna tai pelinä.
Taina Riikosen teoksessa on ääniä erilaisten materiaalien kosketuksesta.

Näyttelyn kokemista tukevat pistekirjoitustekstit, viittomakieliset esittelyt, kuvailutulkkaukset,
selkokielinen materiaali sekä taiteilijoiden ja kävijöiden kertomukset teoksista.
Näyttelyn työt on valinnut Porin lastenkulttuurikeskuksen johtaja Päivi Setälä.
Saavutettavuustuottajana on ollut Marika Leinonen-Vainio.
Näyttely on esillä Porin taidemuseon Siipi-tilassa. Näyttely on suunniteltu siten,
että se voi toimia kiertonäyttelynä ja olla esillä muuallakin.
Näyttelyn ovat toteuttaneet yhteistyössä Porin taidemuseo ja
Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto.
Kehona-näyttelyyn liittyviä tilaisuuksia:
Tiedotustilaisuus medialle 12.06.2014 kello 13.00
Taiteilijoiden ja näyttelyn kokoajan puheenvuorot yleisölle 13.06.2014 kello 12.00
Näyttelyn avajaiset 13.06.2014 kello 18.00
BONUS-opastus: Taiteilijat kertovat töistään 20.08.2014 kello 18.00
Kiitokset: Esteetön Taide ja Kulttuuri ry, Kulttuuria kaikille -palvelu, Kuuloliitto, Läntinen tanssin aluekeskus,

Näkövammaiset Kulttuurin Ystävät NÄKY ry, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Näkövammaisten
Keskusliitto, Satakunnan Näkövammaiset ry, Sokeain Lasten Tukisäätiö, Ompelija Kangas Raija, Porin
Videotuki, Puutyömalliveistämö Timo Lehtinen Ky.
Lisätietoja: Porin taidemuseo | Eteläranta, 28100 Pori | 02 621 1080
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