Tiedote 17.6.2015

Designmuseo on mukana Helsinki Pride -tapahtumassa
Taiteilijavieraana Joona Braf / Plastic Pony
Perjantaina 26.6. klo 15–16.30
Plastic Pony on vuonna 1991 perustettu performanssi ja taideprojekti, joka yhdistelee vapaasti
muotia, filosofiaa ja taidetta. Plastic Pony on mukana Designmuseossa parhaillaan esillä olevassa
Suomimuodin Antologia -näyttelyssä. Helsinki Priden kunniaksi Joona Braf kertoo tästä räväkästä
ilmiöstä, joka katsoo maailmaa sallivuuden, pehmeyden ja ilon kautta! Monille Plastic Pony pukeutuminen on ollut henkireikä, se on merkinnyt keinoa toteuttaa itseään. Kun pukeutuu aivan
yli, voi löytää jotain uutta itsestään ja hyvän olon, sanoo Braf.
“Plastic Ponyn taustalla oli vankka filosofinen ajatus. Karnevalistisen pukeutumisen tuli
mielestämme olla sallittua kaikille. Halusimme tarjota ihmisille uusia aineksia identiteetin
rakennukseen ja rikkoa sukupuolten rajat. Näytöksissämme kuka tahansa saattoi olla malli, sillä
jokainen ihminen on kaunis. Olimme kuin suuri perhe. Vanhimmat Plastic Ponyt olivat yli 70vuotiaita.”
Helsinki Pride on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen teemaviikko, jonka järjestää vuosittain
HeSeta ry. Helsinki Pride -tapahtumassa 22.–28.6.2015 on teemana hyvinvointi.
Mitä merkitystä käsin tekemisellä on tänään?
Keskustelua ja käsin tekemistä näyttelyssä Wirkkala Revisited
Joka päivä klo 11–13 (29.6.–2.8.)
Designmuseo juhlii Tapio Wirkkalan (1915–1985) syntymän satavuotisjuhlaa korealaisen
kuraattori Bora Hongin näyttelyllä Wirkkala Revisited. Heinäkuussa näyttelyssä on paikalla
keskusteluopas joka päivä klo 11–13.
Bora Hong haluaa näyttelyllä herättää keskustelua käsin tekemisen merkityksestä
nykykulttuurissa. Näyttelyssä pääset keskusteluoppaan avulla tutkimaan Wirkkalan taitoja ja
ajattelua laajemmassa yhteydessä, kokeilemaan itse käsin tekemistä sekä tutustumaan Maker
culture alakulttuuriin.
”Minuun tekivät suurimman vaikutuksen Wirkkalan kädet valokuvissa, joissa hän työskentelee
erilaisilla materiaaleilla ja eri välineillä. Haluan näyttelyllä juhlistaa Wirkkalan käsiä ja laajentaa
keskustelua siitä, mitä ”kädet” ja ”tehdä” tarkoittavat nykytaiteen ja -muotoilun yhteydessä.”
(Bora Hong)
Muotoilua esillä viikon jokaisena päivänä. Kesällä Designmuseo on avoinna päivittäin kello 11–
18. Lapsille on tarjolla työpajoja sekä omatoimikierroksia kokoelmanäyttelyyn. Designmuseo
järjestää Helsingissä vieraileville kesäturisteille ilmaisia englanninkielisiä yleisöopastuksia Finnish
Design in 30 Minutes! kokoelmanäyttelyyn lauantaisin klo 14. Ilmaiset suomenkieliset
yleisöopastuksia pidetään tiistaisin klo 17 ja lauantaisin kello 16. Muut kielet:
http://www.designmuseum.fi/fi/museo-palvelee/#opastukset
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Heinäkuussa pidettävässä suositussa Designpajassa perheille (la 18.7. klo 14–16) on teemana
muoti. Muodin maailmaa avataan pajassa itse tekemällä eri menetelmillä.
Designmuseo
Käyntiosoite:
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
Aukioloajat:
ma-su klo 11–18 (1.6.–31.8.)
www.designmuseum.fi
Sisäänpääsymaksut:
Aikuiset 10€, eläkeläiset 8€, opiskelijat 5€, alle 16-vuotiaat ilmaiseksi.
Lisätietoja:
Tiedottaja Päivi Balomenos
Puh. 040 753 67 25
paivi.balomenos@designmuseum.fi
Pressikuvat:
http://media-bank.designmuseum.fi/fi/
Tiedotteet:
http://www.designmuseum.fi/fi/media/#tiedotteet

2

