Displaying art in the environment
creates new dimensions for works
of art. Placing already existing
sculptures in nature stimulates a lively dialogue between art and nature.
Sculptors can also take into consideration the character of the intended
surroundings when designing their art.
Environmental art, on the other hand,
is a specific art form that was introduced forty years ago in order to attract and include the viewer as part
of the art. Instead of works of art
and viewers simply sharing the same
space, environmental artists encompass the viewer within the environment that they have designed through
their sculptures. Environmental artists
utilise methods and materials that
range from earth and stone to water
and plants. Light and the climate also
add to the art.

The exhibition is organised by Mikkelipuisto Park Association, Saksala ArtRadius and POAM Penttilä Open Air
Museum together with partners. The organisers welcome
you to visit them!

Mikkelipuisto Park www.mikkelipuisto.fi
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In Mikkelipuisto Park the model gardens that have been
designed and created by participating companies and organisations combine with the beautiful natural surroundings to form a unique tourist attraction for visitors interested in gardening and nature. Mikkelipuisto Park is administered by Mikkelipuisto Park Association. Admission to
Mikkelipuisto Park is always free of charge. The info-café
in Mikkelipuisto Park is open from 1 June to 31 August on
weekdays from 11am to 6pm and Saturdays from 11am
to 4pm. Visiting address: Pursialankatu 3, 50100 Mikkeli.

Ympäristötaide ja
Taide Ympäristössä
Environmental Art and
Art in the Environment

Saksala ArtRadius www.saksala.org
At Saksala ArtRadius in Haukivuori you can enjoy art in a
peaceful rural setting together with artists from all over
the world. Saksala ArtRadius includes a sculpture park,
an art museum, a gift and art shop, an exciting forest labyrinth and a children’s forest. The international art centre organises art courses, workshops, exhibitions, events
and clubs in the fields of art and culture throughout the
year. Saksala ArtRadius is open from 1 May to 30 September on Tuesdays to Sundays from 10am to 5pm and
from 1 October to 30 April on weekends from 12noon to
4pm. Entrance fee: €3. Visiting address: Karhuntie 11,
51600 Haukivuori.

Summer in Mikkelipuisto Park in 2009
offers all of the above: environmental
art that has been especially created
for the park, as well as international
works of art that are given new depth
and meaning by being displayed in nature. Welcome to view and participate
in these works of art – and to listen to
the thoughts that they inspire in you!

POAM Penttilä Open Air Museum

Double arch
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www.poam.ws
The Penttilä Open Air Museum (POAM) in Kangasniemi
is a sculpture park that features a permanent exhibition
of works by Lucien den Arend. The artist personally collected the sculptures of his that had been on display in various environments throughout Europe in order to exhibit
them permanently at POAM. The sculpture park is open
to visitors every day of the week throughout the year from
9am to 5pm. Free admission. Visiting address: Seppäläntie 860, 51200 Kangasniemi.

A R S . N AT U R A
Näyttely
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Exhibition
in Mikkelipuisto Park

13.6.–31.10.2009

Taiteen tuominen osaksi ympäristöä lisää teoksille uusia ulottuvuuksia. Jo
olemassa olevan veistoksen asettaminen luontoon luo elävän vuoropuhelun
taiteen ja luonnon välille. Kuvanveistäjä voi myös suunnitella veistoksensa juuri tiettyä paikkaa varten kohteen
huomioiden.
Ympäristötaide taas on neljäkymmentä vuotta sitten kehitetty taidemuoto,
jonka tarkoituksena on saattaa katsoja osalliseksi taiteesta ja sisällyttää hänet siihen. Sen sijaan, että teos
ja katsoja vain jakaisivat saman tilan,
käärii taiteilija tarkkailijan veistoksellisesti suunniteltuihin ympäristöihin. Teoksissaan ympäristötaiteilija voi hyödyntää keinoja ja materiaaleja maasta ja kivistä veteen ja kasveihin. Myös
valo ja ilmasto tuovat osansa teoksiin.

”It was an itsy bitsy
teenie weenie
yellow polkadot
bikini”

Näyttelyn järjestävät Mikkelipuistoyhdistys ry, Saksala ArtRadius sekä POAM Penttilä Open Air Museum yhdessä
useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tervetuloa tutustumaan kohteisiin!

Mikkelipuisto www.mikkelipuisto.fi
Process in wood
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junction
Lucien den Arend

Mikkelipuistossa yritysten ja yhteisöjen mallipuutarhat
luovat yhdessä vaihtelevan luonnonympäristön kanssa ainutlaatuisen matkailukohteen puutarhasta ja luonnosta
kiinnostuneille kävijöille. Puiston toiminnasta vastaa Mikkelipuistoyhdistys ry. Mikkelipuistoon on kävijöillä aina vapaa pääsy. Mallipuutarha-alueella sijaitseva info-kahvila
palvelee kävijöitä 1.6.-31.8. ma-pe klo 11-18 ja la 11-16.
Käyntiosoite Pursialankatu 3, 50100 Mikkeli.

Saksala ArtRadius www.saksala.org
Saksala ArtRadius Haukivuorella on kohde, jossa voi nauttia taiteesta maaseutuympäristössä yhdessä joka puolelta maailmaa tulevien taiteilijoiden kanssa. Saksala ArtRadiuksesta löytyy veistospuisto, taidemuseo, taidekäsityökauppa, jännittävä metsä-labyrintti sekä lasten metsä. Taidekeskus järjestää läpi vuoden taidekursseja, workshopeja, näyttelyitä, tapahtumia ja toimintapiirejä taiteen ja kulttuurin alalta. Saksala ArtRadius on avoinna 1.5. – 30.9. tisu klo 10-17 ja 1. 10 – 30.4. la-su klo 12-16. Pääsymaksu 3 €. Karhuntie 11, 51600 Haukivuori.

Mikkelipuiston kesä 2009 tarjoaa tätä kaikkea; kohteeseen luotua ympäristötaidetta sekä kansainvälisten taiteilijoiden luomia teoksia, jotka luontoon sijoitettuina saavat uudenlaista
syvyyttä ja merkitystä. Tervetuloa tutustumaan ja kuuntelemaan, millaisia
ajatuksia teokset juuri Sinussa herättävät.

POAM Penttilä Open Air Museum
www.poam.ws
Kangasniemellä POAM Veistospuistossa on esillä kuvanveistäjä Lucien den Arendin töitä. Sinne taiteilija asetti
monissa erilaisissa ympäristöissä ympäri Eurooppaa esillä
olleet teoksensa pysyvästi esille. POAM Veistospuisto on
avoinna kävijöille ympäri vuoden ma-su klo 9-17, vapaa
pääsy. Seppäläntie 860, 51200 Kangasniemi.

Metamorphosis 2
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Käyntiosoite/Visiting address:
Pursialankatu 3, 50100 Mikkeli

Näyttelyn taiteilijat
Artists in the exhibition
Lucien den Arend
Veli Blakçori
Yildiz Güner
Jaak Hillen
Kari Huhtamo
Mari Shields

Suomi/Hollanti – Finland/Netherlands
Kosovo – Kosovo
Turkki – Turkey
Belgia – Belgium
Suomi – Finland
USA/Hollanti – USA/Netherlands

POAM
sculpture park

