PERFORMANSSIPANKKI etsii performanssia
Performanssipäiville!
Teatterin tiedotuskeskus TINFO ja PERFORMANSSIPANKKI julistavat
yhdessä avoimen haun Suomessa toimiville taiteilijoille! Hakuun voivat
osallistua kaikki performanssi- ja esitystaiteen ammattitaiteilijat
PERFORMANSSIPANKKIIN (performanssi.com) kesäkuun 28. päivään
mennessä ladatuilla teoksillaan. Performanssi on osa Performanssipäiviä,
kentän vuotuista ammattilaistapahtumaa, joka järjestetään tänä vuonna
Turussa 7.10.2019.
Performanssipäivät sisältävät esittelyitä ja keskusteluja, sekä taidetta alan ammattilaisilta. Haemme nyt
tapahtumaan sopivaa performanssia Performanssipankin kautta. Teoksen yleisönä on ensisijaisesti omaa
ammattilaiskenttää, taiteilijakollegoita. Etsimme kuitenkin teokselle sopivan paikan ja yleisön valitun
taiteilijan toiveiden mukaisesti.
Performanssipankki on suomalaisen performanssi- ja esitystaiteen tietokanta verkossa, jossa voi
tarkastella, tilata ja seurata performanssitaidetta helposti. PERFORMANSSIPANKIN kautta etsimme nyt
tapahtumaan sopivaa performanssia, joka esitetään Turussa 7.10.2019
VOIT OSALLISTUA HAKUUN, kun
a) kuulut tai liityt PERFORMANSSIPANKIN tietokantaan. Tietokannassa mukana olo on taiteilijalle ilmaista.
b) lisäät 28.6. mennessä ajankohtaisia performanssi- ja esitystaiteen teoksiasi tai teosideoitasi
Performanssipankkiin ja
c) lähetät näiden teosten linkit 28.6.2019 kello 16.00 mennessä osoitteeseen performanssi@muu.fi.
Merkitse viestin aiheeksi ”teoshaku2019” ja kirjoita tarvittaessa myös arviosi teoksen muista kuluista
(materiaali- ja matkakulut).
Taiteilija- ja teosvalinnan tekee performanssi- ja esitystaiteen asiantuntijajury: MUU ry:n kutsumana
kuvataiteilija, performanssiryhmä Piirakkakerhon jäsen Liisa Hilasvuori ja Teatterin tiedotuskeskus TINFOn
kutsumana äänitaiteilija, esityksentekijä Juha Valkeapää. Lisäksi mukana ovat performanssi- ja
esitystaiteen läänintaiteilija Marika Räty sekä TINFOn johtaja Hanna Helavuori.
Juryn valitsema taiteilija esittää yhden teoksensa livenä PERFORMANSSIPÄIVÄT-tapahtumassa 7.10.2019.
Valinnasta ilmoitetaan viimeistään viikolla 28. Taiteilijalle maksetaan 700 euron korvaus (sekä. sivukulut,
materiaalit ja matkakulut).
PERFORMANSSIPÄIVÄT 2019 TIEDOSTA VALTAA: Teatterin tiedotuskeskus, TINFO ja Taiteen
edistämiskeskus järjestävät 7.10.2019 jo järjestyksessään toiset Performanssipäivät. Toivomme
tapahtumaan mukaan mahdollisimman laajasti performanssin ja esitystaiteen ammattilaisia ympäri
Suomen – taiteilijoita, ryhmiä ja organisaatioita.

PERFORMANSSIPÄIVÄT on ammattilaiskenttää mahdollisimman hyvin palveleva, kiertävä foorumi.
Toivomme, että ilmapiiri on otollinen tärkeille keskusteluille performanssitaiteen käytänteistä ja
tulevaisuudesta. Toivomme myös, että PERFORMANSSIPÄIVILLÄ olisi helppo tutustua kollegoihin. Tällä
kertaa kohtaamme Turussa teemalla ”Tiedosta valtaa” ja keskitymme tiedolla vaikuttamiseen. Tulethan
mukaan?
PERFORMANSSIPANKKI on tietokanta ja palvelu, joka kerää suomalaisen performanssi- ja esitystaiteen
yhteen. Performanssipankissa voit tarkastella, tilata ja seurata performanssitaidetta helposti.
Verkkopalvelun käyttö on ilmaista taiteilijalle ja tilaajalle. Performanssipankkia ylläpitää MUU ry
yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.
Teatterin tiedotuskeskus TINFO on suomalaisen teatterin asiantuntija, tiedontuottaja ja
yhteistyökumppani. TINFO tekee suomalaista teatteria, esitystaidetta ja tekstejä kansainvälisesti
näkyväksi. Se tukee taiteilijoiden verkottumista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä edistää esittävien
taiteiden yhteistuotantoja ja kumppanuuksia.
LISÄTIETOA:
Marika Räty, performanssi- ja esitystaiteen läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Turun toimipiste
marika.raty@taike.fi
+358 45 650 2893
taike.fi
Facebookissa: Performanssitaiteen ryhmä - Group for Performance Art

PERFORMANSSIPANKKI – performanssi.com
Hanna Helavuori
Teatterin tiedotuskeskus, TINFO
hanna.helavuori@tinfo.fi
+358 44 363 1722
www.tinfo.fi

