
Tervetuloa avajaisiin!

T.E.H.D.A.S. Veistospuiston ja Summer of Live and Dead Art -näyttelyn avajaiset 
Radioasemalla 07.07.2017 klo 18.00-23.00. 
(Radioasemantie 1, 28330 Pori) 

Veistospuisto on vuonna 2012 aloitettu, jatkuva projekti jota T.E.H.D.A.S. Ry kehittää 
yhteistyössä Porin kaupungin, Porin taidemuseon ja alueella vaikuttavien 
kulttuuritoimijoiden kanssa. Puisto ympäröi alunperin vuoden 1940 Helsingin 
kesäolympialaisia varten rakennettua lyhytaaltoasemaa, joka kuitenkin vihittiin 
käyttöön vasta toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1948. 

T.E.H.D.A.S. Veistospuisto haastaa julkisen veistotaiteen monumentaalisuuden, 
pysyvyyden ja samalla perinteisen käsityksen veistospuistoista. Puisto rakentuu 
samanaikaisissa ja päällekkäisissä prosesseissa, jotka tunnistavat nykytaiteen 
tapahtumallisuuden sekä aika- ja paikkasidonnaisuuden. Taideteoksen 
elinkaariajattelu palauttaa taideobjektit osaksi kiertotaloutta, jossa kokeminen ja 
jakaminen korvaavat omistamisen. 

T.E.H.D.A.S. Summer of Live and Dead Art on kollektiivinen kokonaistaideteos, joka 
levittäytyy Radioaseman sisätiloihin ja Veistospuistoon. Teos on jatkoa vuonna 2014 
Porin taidemuseossa järjestetylle Live and Dead Art -näyttelylle. Summer of Live and 
Dead Art pusertaa yhteen T.E.H.D.A.S. ry:n jäsentaiteilijoiden näkemykset mm. 
kesästä, mökeistä, kukkapenkeistä, metsistä ja punahilkoista. Ympäristö- ja 
mediataiteen kehyksissä hoippuva moniääninen prosessi jatkaa kasvun, kuoleman ja 
metamorfoosin teemojen pureskelua päätymättä yhteen lopulliseen muotoon. 

Mutta metsän keskelle on ilmestynyt mökki. 

T.E.H.D.A.S. ry on 2002 perustettu taiteilijalähtöinen organisaatio joka tuottaa 
tapahtumia ja näyttelyitä, toimii taiteilijaryhmänä, verkostona ja henkisenä tukena. 
Tai mitä ikinä tuleekaan mieleen. 

Aukioloajat: 

08.07. - 16.07. klo 12 – 19 
21.07. - 23.07. klo 12 – 19
28.07. - 30.07. klo 12 – 19
02.08. - 04.08. klo 12 – 19 

Veistospuisto on aina auki! 
Lopettajaiset 4.8. klo 19.00! 

Ohjelma ja tiedustelut:
Senni Pöyry
+358 400 751488
dada@tehdasry.fi

www.tehdary.fi 

mailto:dada@tehdasry.fi
http://www.tehdary.fi/


Welcome

Welcome to the opening of T.E.H.D.A.S. sculpture park and the Summer Of Live And 
Dead Art exhibition. Vernissage at the shortwave radio station on 07.07. at 18.00-
23.00. (Radioasemantie 1, 28330, Pori)

The sculpture park is an ongoing project that began in 2012. The park contains 
roughly 20 pieces from 10 different artists. The T.E.H.D.A.S. artist collective is 
collaborating with the city of Pori and Pori Art Museum to develop the shortwave radio 
station and the surrounding sculpture park for cultural purposes. 

T.E.H.D.A.S. Summer of Live and Dead Art is an expansive collective art work, that 
spreads into the bowels of the radio station and the surrounding landscape of the 
sculpture park. The art piece is a continuation of the “Live And Dead Art” exhibition 
held at the Pori Art Museum in 2014. Summer of Live and Dead Art compresses and 
squeezes into focus the views of T.E.H.D.A.S. collective’s artists, whether they be on 
summer, cottages, flower benches or about forests and little red riding hoods. This 
multifaceted process, hobbling in the framework of environmental art and media art, 
continues exploring the themes of growth, death and metamorphosis. Chewing and 
digesting them without reaching a final definitive form. 

However, a cottage has appeared in the woods. 

T.E.H.D.A.S. ry is an artist-centric organization which produces events and exhibitions,
works as an artist collective and a network & provides emotional support. Or does 
really anything and everything, maybe just for shits and giggles. 

Opening hours: 

08.07. - 16.07. klo 12 – 19 
21.07. - 23.07. klo 12 – 19 
28.07. - 30.07. klo 12 – 19 
02.08. - 04.08. klo 12 – 19 

Sculpture park is always open! 
Closing ceremonies, finissage 4.8. at 19:00! 

For program and information contact:
Senni Pöyry
+358 400 751488
dada@tehdasry.fi

www.tehdasry.fi
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