
Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi. Workshop 1:
Yhteisötaide tekemisenä ja hyvinvointitutkimuksen kohteena

Tiistaina 15.5.2012, klo 10.15–16.30
Sirkkala, Minerva/Janus, Kaivokatu 12, Turun yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä
poikkihallinnollinen toimintaohjelma ’Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 2010 – 2014’.
Yhtenä ohjelman tavoitteena on käynnistää kulttuurin, taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin
suhteita kartoittava laaja tutkimusohjelma. Valmistelua tehdään parhaillaan Turun
yliopistossa Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -hankkeessa, jossa työskentelevät professori
Marja-Liisa Honkasalo ja projektitutkija Anu Laukkanen. Kartoitamme hankkeessa alaan
liittyvää aiempaa ja käynnissä olevaa tutkimusta, sekä perehdymme alustavasti lukuisiin
kehityshankkeisiin, joita Suomessa on toteutettu reilun kymmenen vuoden aikana.
Järjestämme tutkimusohjelman valmistelun tueksi useamman workshopin sarjan, jotta
saisimme Suomen Akatemialle osoitettavasta perustelumuistiosta mahdollisimman kattavan
ja monipuolisen. Muistio esitellään Suomen Akatemialle vuoden 2012 loppuun mennessä.

Kutsummekin ensimmäiseen workshopiin kaikki tutkimusohjelman valmistelusta
kiinnostuneet henkilöt. Lähestymme tapaamisessa laajaa ilmiökenttää yhteisötaiteen
näkökulmasta. Millaisia näkökulmia taiteen ja hyvinvoinnin vuorovaikutukseen
yhteisötaiteen tekijät, hankkeiden työntekijät, taiteen kokijat ja tutkijat voisivat tuoda
tutkimusohjelmaan? Millaisin menetelmin vuorovaikutusta pitäisi ja voitaisiin tutkia?
Millaisia haasteita tutkimuksessa on? Millaisena näemme yhteisötaiteen ja sen
tutkimuksen tulevaisuuden?

Aloitamme päivän Kirsi Heimosen liikkeellisillä harjoitteilla, ja samalla Kirsi kertoo, mitä
tanssimisessa tutkiminen tarkoittaa erilaisissa yhteisöissä. Lounaan jälkeen jatkamme Tarja
Pääjoen ja Lea Kantosen aiheeseen johdattavilla puheenvuoroilla ja paneelikeskustelulla.
Iltapäivällä kartoitamme yhdessä tutkimuskenttää konkreettisesti pienryhmissä.

Järjestämme toisen workshopin alkusyksystä 2012, jolloin paneudumme mm. kysymykseen
taiteen itsenäisyydestä ja sovellettavuudesta.

Ilmoittautuminen:

Workshopiin mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu seminaariin
perjantaihin 4.5.2012 mennessä sähköpostitse osoitteeseen
anu.laukkanen(at)utu.fi. Lisätietoja Anu Laukkaselta 040 685 5976.

Pyydämme ilmoittautuessasi seuraavia tietoja:

Nimi:
Nimike/ammatti:
Taustayhteisö:
Sähköpostiosoite:
Erikoisruokavalio:
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10.15–10.30 Marja-Liisa Honkasalo: Tervetulosanat ja pohjustusta päivään
(Mediatutkimuksen harjoitusteatteri, Minerva 3. krs, Kaivokatu 12)

10.30–11.30 Kirsi Heimonen: Liike tutkimisen keskiössä
(Mediatutkimuksen harjoitusteatteri, Minerva 3. krs, Kaivokatu 12)

·         liikeimprovisaatio orientaationa päivään, varaa halutessasi mukaan joustavat
vaatteet

·         mitä tarkoittaa tanssimisessa tutkiminen erilaisissa yhteisöissä?

11.30–13.00 Lounas (Kupittaan paviljonki, Pyhän Henrikin aukio)

13.00–14.45 Puheenvuoroja ja paneelikeskustelu yhteisötaiteesta ja tutkimisesta (Janus)
13.00–13.30 Tarja Pääjoki: Kulttuurin vaikutusten arviointi ja tutkiminen
13.30–14.00 Lea Kantonen: Yhteisötaide, valtasuhteet ja kieli
14.00–14.45 Paneelikeskustelu: Kirsi Heimonen, Lea Kantonen ja Tarja Pääjoki, pj. Anu
Laukkanen

14.45–15.00 Kahvi (Januksen aula)

15.00–16.00 Työskentelyä työryhmissä (Minerva 3. krs: Tempo; Pieni kokoushuone E213;
Yleisen kirjallisuustieteen seminaarihuone E223 )

16.00–16.30 Yhteenveto (Janus)

Katso tästä karttalinkki Sirkkalan kampukselle:
Turun Seudun Karttapalvelu (Kaivokatu 12, Turku)

Järj. Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -projekti, Turun yliopisto

http://opaskartta.turku.fi/Web/Default.aspx?layers=Opaskartta&cp=6704448,23460840&z=4&title=Kaivokatu%2012%2C%20Turku&language=fin

