KUOPION KORTTELIMUSEO
NÄYTTELYT 2017

SUURI LUKUSEIKKAILU
1.12.2017–27.1.2018
Lastenkirjat ovat kuin aikakone. Äidin, isän tai isoäidin sylissä olemme kuunnelleet mitä ihmeellisimpiä tarinoita
ja sukeltaneet niin synkkiin metsiin kuin satumaisiin juhliinkin. Kirjat käsittelevät, mitä moninaisimpia aiheita
kuten talven taikaa, ötököiden hassua maailmaa ja dinosaurusten aikaa. Kun kohtaamme kirjat, voimme vielä
vuosikymmenien jälkeenkin aistia saman jännityksen ja haistaa, maistaa ja tuntea satujen maailmat. Lastenkirjat
avaavat ne hetket, kun mielikuvitus on auennut kohti salaperäisiä maailmoja.
Mukana Suomi 100 Kuvitustaiteen klassikot kuten Rudolf Koivu, Tove Jansson, Maija Karma, Camilla Mickwitz,
Hannu Taina ja Kristiina Louhi. Tarinoiden puisto -18 nykykuvittajaa osiossa Lasten suursuosikit Tatu ja Patu,
Risto Räppääjä sekä Heinähattu ja Vilttitossu.

PIKKU KAKKOSEN JUHLANÄYTTELY
1.12.2017–27.1.2018
Pikku Kakkosen 40-vuotisjuhlanäyttely on ihastuttava ja toiminnallinen elämys lapsille ja nostalginen aikamatka
aikuisille. Näyttely sisältää sekä pelipolun että viiden vuosikymmenen nostalgiset valokuvat.Hyppää television
sisään, juonna Pikku Kakkosta tai tee ihan oma ohjelma! Myös Pikku Kakkonen vaalii ääneen lukemisen
perinnettä ja näyttelyn aikana Korttelimuseolla ovat satuhetkiä pitämässä niin Pirkka-Pekka Petelius kuin Jaakko
Väisänen.
Näyttelyt ja tapahtumat koordinoidaan yhteistyössä Lastun ja sanataidekeskus Aapelin kanssa.

Sanataidetehtäviä ja oppituntivinkkejä alakoulusta yläkouluun: http://www.suurilukuseikkailu.fi/opettajalle/

Tehtävävihkot Suuri lukuseikkailu -näyttelyihin:
Tarinoiden puisto
Kuvitustaiteen klassikot
Illustrations klassiker

HENKIEN MYLLY MYLLY SUMMER EXHIBITON 2017
1.-29.7. 2017

… taidetta ajassa, tilassa ja taivasalla...
Luovien alojen keskus Myllyn kesänäyttely, Henkien Mylly järjestetään tänä vuonna heinäkuussa Kuopion
korttelimuseolla.
Museon piha-alueelle ja sen kahteen aittaan sijoittuva taidenäyttely peilaa yksilön erillistä ja yhteisöllistä
kokemusta, kun yksin ja yhdessä, ja hetkellisesti menetetään olemisen pohja.
Myllyn kesänäyttelyyn osallistuu 15 kuopiolaista taiteilijaa teoksineen. Mukana on kuva-, tekstiili-, ympäristö- ja
valokuvataidetta, installaatioita, ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia.

Henkien Mylly – Mylly Summer Exhibition 2017
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Tarja Wallius, Turvassa - Safe, 2016-17
materiaali: poisnukkuneen äidin postikortit
tekniikka:käsinompelu
kuvaaja: Petra Tiihonen

VAPAUS, RAKKAUS, TASA-ARVO
Salonkielämää Kuopiossa ja Helsingissä
7.4.–21.10.2017
Näyttely on seikkailu vapauden tuulissa Minna Canthin, Juhani Ahon ja Elisabet Järnefeltin kanssa. Se kertoo
ajasta kauan sitten mutta aiheista, jotka ovat ikuisia. Keskustelua käydään päivänpolttavista kysymyksistä kuten
kulttuurista, vapaudesta ja rakkaudesta. Kaiken keskellä ovat intiimit kirjeet 1800-luvun kahdelta viimeiseltä
vuosikymmeneltä.
Näyttelyn aikana on Minna Canthin hengessä tarjolla spiritistisiä istuntoja sekä korttipeli Vistin pelaamista.
Molempiin ohjattuihin työpajoihin varaukset etukäteen.
Näyttely on tehty yhteistyössä Päivälehden museon kanssa.
Näyttelyn teemoista lisää verkkonäyttelystä täältä.

Lihaa ja verta
Näytelmä kurotuksesta kohti elävää ihmistä
Käsikirjoitus ja ohjaus: Janne Puustinen
Nuori ohjaaja tutkii Minna Canthia, Juhani Ahoa ja Järnefeltien perhettä. Hän haluaa tavoittaa historian lehdiltä
elävän ihmisen. Kun todellisuutta ei tiedä enää kukaan, jää mahdollisuus kuvitella - ehkä hiukan huvitellakin…
Esitykset Kuopion korttelimuseolla kesällä 2017!

