Kansainväliset nykytaiteilijat työskentelemään Maunulassa 2016
– mediataidetta, hevimetallia ja lähidemokratiaa
Mediakulttuuriyhdistys m-cult tuo Helsingin Maunulaan joukon kansainvälisiä taiteilijoita, jotka yhdistävät työssään
media- ja yhteisötaidetta. Toukokuussa käynnistyvät residenssituotannot toteutetaan yhteistyössä Maunulan asukkaiden
kanssa.
M-cultin avaamaan teoskutsuun tuli ehdotuksia liki 400 taiteilijalta peräti 63 maasta, edustaen lähes kaikkia taidealoja:
kuva- ja mediataiteen lisäksi mukana olivat esittävät taiteet, arkkitehtuuri ja design, jopa kirjallisuus. Hakijoiden
joukossa oli niin kansainvälisesti palkittuja pioneereja kuin nuoria lupauksia.
“Näin iso kansainvälinen kiinnostus työskennellä Maunulassa yllätti – se kertoo taiteilijoiden halusta ankkuroida työnsä
arkielämään ja ihmisten kohtaamiseen”, sanoo m-cultin toiminnanjohtaja Minna Tarkka. Ehdotuksista useat saivat
kimmokkeen Maunulan yhteisöllisestä ilmapiiristä, johon kuuluu aktiivista asukasosallistumista ja lähidemokratiaa.
Kevään 2016 tuotantokauden taiteilijat luotaavat paikallisen mediamaiseman ulottuvuuksia.
Steve Maher (IE/FI) on irlantilaissyntyinen kuvataiteilija, jonka osallistavat teokset paikantuvat usein musiikin
tuotannon ja käytön kulttuureihin. Heavy Metal Detector -projekti (kuvassa) tuo tuunatut metallinpaljastimet
tunnistamaan “maanalaisia” soundeja yhdessä hevimetallimusiikin tekijä- ja faniyhteisön kanssa. stevemaher.net
La Jetée-työparin (Paolo Patelli ja Giuditta Vendrame, IT) Media excavations in the atmospheric imagery on projekti,
joka tekee kaivauksia paikallisyhteisön tunnelmiin lähtökohtanaan asukkaiden kotivideot ja valokuvat, joista kootaan
elokuvallinen mosaiikki. la-jetee.it
Koreografi Juli Reinartzin (SE/DE) Body electric on lapsille suunnattu tanssityöpaja ja esitys, joka tutkii liikkeen,
kehojen ja mediakuvaston suhteita. Miten lapset liikkuvat visuaalisten merkkien kuormittamassa ympäristössä, ja
muuntavat sen osaksi uutta kehollista kokemusta? julireinartz.org
Syyskaudella pureudutaan isoihin kysymyksiin siitä, miten yhteisöllisyys rakentuu erilaisten ihmisten, arvojen,
järjestelmien ja aineellisten ympäristöjen vuorovaikutuksessa. Taiteilijat Valentina Karga (GR/DE), Riikka Kuoppala
(FI) ja Thomas Martin (FR) sekä Elena Mazzi (IT) kutsuvat asukkaat jakamaan näkemyksiään ja tekemään arvojaan
näkyväksi liikkuvan kuvan keinoin. Lisäksi syksylle kaavaillaan lyhyempiä tuotantoja äänitaiteen alalta.
Lisätietoja
Minna Tarkka, toiminnanjohtaja ja Kaisa Kukkonen, tuottaja, m-cult capp@m-cult.org
http://m-cult.org/projects/capp
Residenssiohjelman suomenkielinen verkkosivusto aukeaa maaliskuussa 2016.

International contemporary artists to work in Maunula in 2016
- media art, heavy metal and local democracy
An international group of artists whose work involves media and social engagement will start working in the Maunula
neighbourhood of Helsinki this May. The residency projects produced by m-cult will be realized in collaboration with
Maunula residents.
The call for projects received proposals by almost 400 artists from 63 countries and artistic disciplines ranging from
media, visual and performing arts to architecture, design, even literature. Both award-winning pioneers and emerging
young artists responded to the call.
“The huge international interest in Maunula took us by surprise. It speaks of the artists' desire to engage with people and
to ground their practice in contexts of everyday life”, says m-cult director Minna Tarkka. Many of the proposals were
inspired by the community life of the Maunula neighbourhood which is known for its active citizen participation and
local democracy.
The artists selected for the Spring 2016 season will probe dimensions of the local media landscape.
Steve Maher (IE/FI) is a visual artist whose socially engaged works often are located within cultures of music. His
project Heavy Metal Detector (pictured above) brings customized metal detectors to uncover hidden soundscapes of
Helsinki, together with heavy metal musicians and their audiences. stevemaher.net
Artist duo La Jetée's (Paolo Patelli and Giuditta Vendrame, IT) piece Media excavations in the atmospheric imagery
will discover local ambiences from the home videos and photo albums of Maunula residents and transform them into an
experimental film. la-jetee.it
Body electric by choreographer Juli Reinartz (SE/DE) is a dance workshop for children investigating movement,
bodies and media. How do children navigate the flux of images and transform it into new bodily experiences?
julireinartz.org
The Autumn 2016 projects will question the shaping of collectivity in interactions between people, value systems and
material environments. Artists Valentina Karga (GR/DE), Riikka Kuoppala (FI) & Thomas Martin (FR) and Elena
Mazzi (IT) will invite the Maunula community to share their views and make their values visible in moving images.
Workshop projects in sound art are also being planned for the Autumn season.
More information
Minna Tarkka, director and Kaisa Kukkonen, producer, m-cult capp@m-cult.org
http://m-cult.org/projects/capp
The Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP) is a transnational cultural network focusing on the dynamic area of
collaborative arts. The partners of CAPP are Create Ireland (Dublin, coordinator), Agora Collective (Berlin), Hablarenarte (Madrid),
Heart of Glass (Liverpool), Kunsthalle Osnabrück, Live Art Development Agency (Lontoo), Ludwig Museum (Budapest), m-cult
(Helsinki) and Tate Liverpool. CAPP is supported by Creative Europe in 2015-18. www.cappnetwork.com
Maunula residencies are produced in 2016-2018 within the Helsinki Model pilots supported by Helsinki Cultural Office. The spring
2016 residencies are presented in the framework of the Reception triennial of community arts
Collaborative Arts Partnership Programme (CAPP) on kansainvälinen verkostohanke, joka kehittää yhteisöllisen, sosiaalisiin
konteksteihin sijoittuvan taiteen käytäntöjä. Luova Eurooppa -ohjelman tukeman verkoston kumppaneita ovat Create Ireland (Dublin,
koordinaattori), Agora Collective (Berlin), Hablarenarte (Madrid), Heart of Glass (Liverpool), Kunsthalle Osnabrück, Live Art
Development Agency (Lontoo), Ludwig Museum (Budapest), m-cult (Helsinki) ja Tate Liverpool. www.cappnetwork.com
Maunulan residenssit toteutetaan 2016-18 osana Helsingin malli -pilottikokonaisuutta, jonka rahoittaa Helsingin Kulttuurikeskus.
Kevään 2016 residenssit ovat osa yhteisötaiteen Vastaan+Otto -triennaalin ohjelmaa.

