JÄRJESTÄJÄT
Minun taloni Arabianranta -tapahtumassa
arkkitehti, taiteilija ja asukkaat kuudesta
asuintalosta vuorollaan paljastavat asuintalonsa matkan suunnittelijan piirustuspöydältä asukkaiden arkeen. Luvassa on monta tarinaa talojen
syntyvaiheista, ideaa yhteistilojen hyödyntämisestä ja virikettä
kaupunkiasumiseen yleensäkin. Samalla testataan kotitalon
esittelyn tapahtumakonsepti, jota asukkaat voivat jatkossa toistaa omilla asuinalueillaan missä päin Suomea tahansa.
Jokaisen talon päivään kuuluu yleisökierros, jonka aikana on
mahdollisuus tutustua yksittäisiin asuntoihin sekä jakaa kokemuksiaan ratkaisuista. Päivän aikana asukkaat avaavat kerhohuoneidensa ovet ja järjestävät talonsa luonteeseen sopivaa
koko perheen ohjelmaa, kuten pop up –kahviloita ja valokuvaja taidenäyttelyitä, konsertteja ja pienkursseja.
Suuri rooli tapahtumassa on julkisella taiteella, joka on Arabianrannassa toteutettu ensimmäisenä Suomessa koko kaupunginosan laajuudelta niin sanotun taideprosenttiperiaatteen
mukaisesti. Tapahtuma tuo esiin kaupunginosan ainutlaatuisia naapurustokokemuksia, hulppeita yhteistiloja sekä taiteen
asuinrakentamisessa. Anna siis kansainvälisestikin tunnustetun taiteellisen ja aktiivisen asuinalueen valloittaa!
Minun taloni Arabianranta –tapahtuma on suunnattu naapureille, arkkitehtuurista ja taiteesta kiinnostuneille ammattilaisille ja aktiivisille kaupunkilaisille sekä muille uteliaille.
Minun talon Arabianranta on osa Helsinki Design Capital
2012-vuoden, Helsinki Design Weekin ja OpenHouseHelsingin ohjelmaa.
Tapahtumaa koordinoi Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki
-kaupunginosayhdistys Artova ry.

LISÄTIEDOT
www.artova.fi/minuntaloniarabianranta
www.facebook.com/minuntaloniarabianranta
Minun taloni Arabianranta pidättää oikeuden muutoksiin.
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ARABIANRANTA

11.-16.9.2012

Arabianranta, Helsinki

VAPAA PÄÄSY!

OHJELMA

Brysselinkatu 7 ja 10
Flooranaukio 1
Gunnel Nymanin katu 5
Kääntöpaikka
Muotoilijankatu 18
Olotila
Posliinikatu 2
Posliinikatu 4
Posliinipiha 6
Rörstrandinkatu 3
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LIIKENNEYHTEYDET:
Raitsikat 6 ja 8 sekä kaikki
bussit Lahdentien suuntaan:
52, 68, 71, 74, 506
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POSLIINIPIHA 6:
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Ti 11.9. Käpytikka, Muotoilijankatu 18 (valmistunut 2008)
klo. 17.30
yleisökierros, vetäjänä arkkitehti Stefan Ahlman
klo. 17.30– pop up -kahvila Käpytikan lipalla, tarjolla kahvia ja pullaa
sekä Arabian Kotikaupunki-mukeja
Ke 12.9. Gunnel Nymaninkatu 5 (valmistunut 2004)
klo. 18–18.10 Puhuvat seinät -kuorokäytävä taideteoksen äärellä
klo. 18–19 yleisökierros, vetäjinä arkkitehti Veikko Mäkipaja ja
taiteilija Kirsi Kivivirta
klo. 18–20 yleisölle avoimet ovet kerhohuoneella, talossa myös
Urbaani luovuus -hankkeen draamaesityksiä
To 13.9. HOAS:in opiskelija-asunnot, Rörstrandinkatu 3 (valm. 2002)
klo. 17–18
yleisökierros, vetäjinä arkkitehti Anne Jylhä sekä taiteilijat
Hannu Aaltonen ja Mirja Niemelä
klo. 17–19 yleisölle avoimet ovet kerhohuoneella
Pe 14.9. Posliinipiha 6 sekä Posliinikatu 2 ja 4 (valmistunut 2010)
POSLIINIKATU 2 JA 4 :
klo. 15–17
Posliinikatu 4 pihassa piirustustyöpaja, vetäjinä taiteilija
Kaisa Berry ja Kolmas kerros ry:n taiteilijat
klo. 18–19 Posliinikatu 2 ja 4 yleisökierros, vetäjinä arkkitehti Ulla
Saarinen ja taiteilija Kaisa Berry
klo. 18–19 Posliinikatu 4 kerhohuoneella yleisölle avoimet ovet,
lasten puuhapaja
klo. 18–20 Posliinikatu 2 kerhohuoneella yleisölle avoimet ovet,
argentiinalaista musiikkia ja tapaksia, argentiinalaisen
tangon kurssi klo. 19

ran

klo. 18-19

din

ka
tu

yleisökierros, vetäjinä arkkitehdit Hannu Jaakkola ja
Aapo Salmi sekä taiteilija Esa Vesmanen
klo. 18–19 yleisölle avoimet ovet kerhohuoneella: lintubongausta,
Loppukirin esiintyjiä ja rentoutusta
La 15.9. Flooranaukio 1 ja Lontoonkatu 5/Brysselinkatu 6 (valm. 2011/2012)
klo. 14–15 yleisökierros, vetäjinä arkkitehti Kai van der Puij, arkkitehti
Johanna Hyrkäs sekä Raija Siikamäki Arabian tehtailta
klo. 14–16 yleisölle avoimet ovet Flooranaukio 1 kerhohuoneella,
pop up -kahvila Mosaiikki
klo. 14–16 yleisölle avoimet ovet Brysselinkatu 6 kerhohuoneella,
kierrätyspiste
klo. 15
Emma Salokoski Voices –konsertti sisäpihalla
Su 16.9.
Brysselinkatu 7 ja 10 (valmistunut 2012)
klo. 14–15 yleisökierros (20 ensimmäistä hlö:ä), vetäjinä arkkitehti
Jaakob Solla ja arkkitehti Johanna Hyrkäs
klo. 14–16 yleisölle avoimet ovet kerhohuoneella
Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Kotivierailujen vuoksi jokaiselle
kierrokselle mahtuu 20 henkeä. Tarkemmat ja ajantasaiset tiedot löytyvät
tapahtumasivuilta: www.artova.fi/minuntaloniarabianranta

