
 Taiteilija- ja konseptihaku Purkutaidetalo Pinni47 

 Purkutaidetalo Pinni47 kutsuu pirkanmaalaiset eri taiteenalojen tekijät mukaan täyttämään 
 kokonaisen talon taiteella! 

 Taide valloittaa purkutuomion saaneen talon ensi kesänä Tampereella. Tullin alueella 
 osoitteessa Pinninkatu 47 sijaitseva TOAS:in omistama viisikerroksinen rakennus muuttuu 
 kokonaistaideteokseksi ennen katoamistaan ensi syksynä. Purkutaidetalo Pinni47 avautuu 
 kesäkuun alkupuolella ja on avoinna heinäkuun loppuun asti. Kokonaisuuden taiteilija- ja 
 konseptihaku on auki 15.3. saakka. Mukaan voivat hakea pirkanmaalaiset taiteilijat / 
 taiteilijaryhmät. 

 Hakua ei ole rajattu mihinkään tiettyyn taiteenalaan tai tekniikkaan, vaan tarjolla on vapaa 
 pelikenttä luovuuden eri mahdollisuuksille. Mukaan toivotaan myös ennennäkemättömiä 
 paikkasidonnaisia ja rohkeita teoksia. Rakennuksen seinät, rappukäytävät ja huonetilat ovat 
 tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia tarjoavaksi taiteen alustaksi. Tilojen koot vaihtelevat 
 3-140 neliömetrin välillä kolmessa eri kerroksessa. Rakennuksessa on koko toiminnan ajan 
 käytössä sähköt, lämmitys, vesipisteet, wc-tilat sekä henkilöhissi. 

 Taloon tulevat eri tekijöiden itsenäiset teokset muodostavat kuraattorin ohjauksessa elävän 
 näyttelykokonaisuuden. Pinni47:n kuraattorina toimii tamperelainen kuvataiteilija Teemu 
 Mäenpää. Näyttelyn kuratoitu osuus käsittää rakennuksen kaksi kerrosta. Halukkaille 
 järjestetään katselmus Pinninkatu 47:ssa ma 13.3. klo 13-17. 

 Lisäksi yksi kerros varataan yleisölle maksuttomaan ja kaikille avoimeen toimintaan. Tähän 
 tilaan toivotaan myös mm. pientapahtumia, pop up -näyttelyitä, elokuvanäytäntöjä ja 
 työpajatoimintaa. Jos sinulla on ideoita Purkutaidetalon tähän osuuteen, niin laita viestiä 
 hankkeen tuottajalle. 

 Kuinka mukaan 

 Haku mukaan Purkutaidetaloon toteutetaan Pirkanmaan kulttuuripankissa osoitteessa 
 www.kulttuuripankki.fi  ja se päättyy 15.3.2023. Haku toteutetaan palvelussa tarjouspyyntönä 
 ja se vaatii rekisteröitymisen sivustolle. Palvelun käyttö on maksutonta. Valinnat tehdään 
 22.3. mennessä ja yksityiskohdista sovitaan valittujen toteuttajien kanssa erikseen. Tiloissa 
 työskentely on mahdollista aloittaa viikolla 13. 

 1.  Mene verkko-osoitteeseen  www.kulttuuripankki.fi  . 

 2.  Jos sinulla ei ole vielä profiilia Kulttuuripankissa, niin klikkaa Liity mukaan -linkkiä. 
 Sinun tulee luoda oma profiili, että voit osallistua Purkutaidetalo Pinni47:n taiteilija / 
 konseptihakuun. Liittyminen on maksutonta. 

 3.  Valitse Uusi profiili -sivulla Tekijä-vaihtoehto ja täytä rekisteröitymislomakkeen tiedot. 

 4.  Tämän jälkeen odota, että Kulttuuripankin ylläpito hyväksyy profiilisi. Tähän menee 
 1-2 arkipäivää. Sinulle ilmoitetaan hyväksymisestä sähköpostitse. 

http://www.kulttuuripankki.fi/
http://www.kulttuuripankki.fi/


 5.  Kun profiilisi on hyväksytty, mene osoitteeseen  www.kulttuuripankki.fi  ja kirjaudu 
 sisään tunnuksillasi. 

 6.  Sen jälkeen klikkaa Tarjouspyynnöt-linkkiä, niin löydät Purkutaidetalo Pinni 47:n 
 tiedot. Tiedoista löydät linkin verkkolomakkeeseen, minkä kautta voit ilmoittautua 
 mukaan taiteilija / konseptihakuun. 

 7.  Kiitokset kärsivällisyydestä sekä hakemuksesta! 

 Korvaukset 

 Taiteilijoille maksetaan Suomen Taiteilijaseuran suosittama näyttelykorvaus. Lisäksi 
 harkinnanvaraisesti on mahdollista saada avustusta taiteelliseen työhön ja kuluihin teoksen 
 toteutuksen mukaan. Taiteilija vastaa materiaaleista, tekniikasta ja kuljetuksista. 

 Tekijät 

 Purkutaidetalo Pinni47 -projektin takana on äskettäin perustettu Pirkanmaan luovat tuottajat 
 ry ja pääyhteistyökumppanina ovat Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS sekä 
 Tampereen kaupunki ja sen hallinnoima alueellinen kulttuurin kehittämishanke Operaatio 
 Pirkanmaa. 

 Lisätietoja: 

 Meiju Mertanen, tuottaja Purkutaidetalo Pinni47 
 050 3476 556 
 meiju.mertanen@gmail.com 

 Simo Ollila, tiedottaja Purkutaidetalo Pinni47 
 045 6766 873 
 simo.ollila@gmail.com 
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