KAKSITOISTA KUUKAUTTA

Alexander Reichsteinin vuorovaikutteinen näyttely vuodenajoista
9.2.-29.3.2015 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Artun galleria
Tiedotustilaisuus, jossa taiteilija Alexander Reichstein tavattavissa, torstaina 5.2.2015 klo 10.00 Villa Artussa
Hyvinkään Villatehtaalla. Näyttelyssä ei ole avajaisia.
Vuodenaikojen vaihtelu on meille suomalaisille itsestään selvää, mutta tarkemmin ajatellen suuri rikkaus, josta
saamme nauttia. Mikä on vuodenaikojen vaihtelun syy? Miten ja milloin ihmiset ovat alkaneet laskemaan aikaa ja
miten kalenterit ovat syntyneet? Näihin kysymyksiin kuvataiteilija Alexander Reichstein etsii vastauksia
näyttelyssään Kaksitoista kuukautta.
Aikaa ja sen mittaamista käsittelevän näyttelyn keskiössä on suuri vuodenaikapuu, jonka koristeluun
näyttelykävijät voivat osallistua. Talven, kevään, kesän tai syksyn teemoihin liittyvissä työpajoissa lapset voivat
suunnitella ja toteuttaa omaan syntymäpäiväänsä kuuluvan esineen tai koristeen. Puussa on kaksitoista oksaa,
jotka vastaavat kuukausia. Puusta muodostuu pyörivä, iso kalenteri ja yhteinen taideteos, joka muuttuu ja elää
koko näyttelyn ajan.
Monipuolisessa näyttelyssä on myös paljon tietoa taivaankappaleista, niiden liikkeiden seuraamisesta ja ajan
määrittämisestä auringon, kuun ja tähtien perusteella. Eri kulttuurien kalenterit kertovat ajanlaskun historiasta.
Sylinterin leikkauspintaan kaiverretuista kalentereista voi ottaa mukaansa itse tehdyn vedoksen vaikkapa mayakalenterista. Taidekeskuksen arkistosta on lisäksi koottu värikäs kattaus lasten ja nuorten vuodenaikoihin
liittyviä maalauksia ja piirustuksia eri puolilta maailmaa.
Alexander Reichstein on kuvataiteilija ja kuvittaja, joka on tunnettu erityisesti lapsille suunnatuista
näyttelyistään. Hänen suosittuja toiminnallisia näyttelyitään on ollut aikaisemminkin esillä Hyvinkäällä sekä
muualla Suomessa ja ulkomailla. Reichstein on palkittu Valtion lastenkulttuuripalkinnolla vuonna 2008. Näyttelyn
musiikin on säveltänyt Eerik Siikasaari. Näyttelyyn liittyy julkaisu, jossa on asiantuntijoiden kirjoittamia
artikkeleita teemaan liittyen.
Lisätietoja näyttelystä ja oheistapahtumista www.artcentre.fi sekä tuottaja Elina Katara p. 0400 955 353 tai
elina.katara@artcentre.fi.
Koko perheen tapahtumapäivä Talitintti maaiispuussa su 1.3. klo 11-16.
Työpajat varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmille ma-pe 9.2.-27.3. klo 8.30-10 ja 10.30-12. Työpajamaksu 5 €/
lapsi. Ilmoittautuminen ja lisätiedot p. 050 467 8308.
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu, Kankurinkatu 4-6, O-rappu, Hyvinkään Villatehdas, 05800 Hyvinkää,
p. 050 467 8308 www.artcentre.fi. Galleria avoinna ma-su klo 12-16, ryhmille myös aamupäivisin.

