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MAD Weekend – taiteen ja muotoilun kulttuurijuhla!

DeSavo ry:n järjestämä MAD Weekend 2021 tarjoaa jälleen monenkirjavaa taide- ja muotoilualan
ohjelmaa syyskuisena viikonloppuna 17.-19.9.2021 Mikkelissä.

MAD Weekend 2021 on järjestyksessään jo seitsemäs MAD-tapahtuma. Viikonlopun aikana
mikkeliläisille on tarjolla rohkeaa ja osallistavaa taidetta eri muodoissa. MAD innostaa kävijöitään
uusien kokemusten pariin pienen huvittelun ja hulluttelun kautta ja antaa tilaa moniääniselle,
laaja-alaiselle sekä vaikutuksiltaan ajatuksia herättävälle taiteelle. Tapahtuma on voittoa
tavoittelematon sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja pyrkiikin antamaan avoimesti
tilaa erilaisille näkökulmille ja aiheille taiteen muodossa.

Viikonloppu sisältää jälleen runsaan määrän ohjelmaa! Luvassa on erilaisia esityksiä, design- ja
taidenäyttelyitä, haastatteluja, livestriimejä sekä yllättäviä tilanteita. Teatteriravintola ILOssa
nähdään muun muassa Anna Ivana Julman tuottama Drink & Draw Burlesque Show ja
kirkkopuistossa puolestaan on tarjolla Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen kanssa yhteistyössä
järjestetty Suksi skutsiin -nykytanssiteos, joka kertoo ihmisen ja luonnon suhteesta nykyajassa.
GalleriArissa voi kokea valon, varjojen ja heijastusten tarinoita valotaidenäyttelyssä “Varjotarinoita
- Valotaidetta vintillä”. Näyttelyn taiteilijoina Elisa Hillgén, Mollu Heino ja Jere Suontausta.

Tapahtuma toteutetaan hybridinä sisältäen sekä maksutonta, että pääsymaksullista ohjelmaa, niin
sisätiloissa kuin ulkonakin. Pääosin maksuton sisältö, monet eri tapahtumapaikat, virtuaalinen
sisältö sekä kaupunkitilan luova hyödyntäminen tekevät MADista saavutettavan ja helposti
osallistuttavan.

Tapahtuman päämääränä on osaltaan edistää alueen luovan alan toimintaa sekä osallistaa asukkaita
kokemaan taiteen ja muotoilun moninaisia vaikutuksia ympäristöömme. MAD Weekend on luovan
alan toimijoiden yhteinen ponnistus, jolla halutaan osoittaa yhdessä tekemisen voima.

Ohjelma julkaistaan kesän aikana verkkosivuillamme: https://madmikkeli.com/ohjelma/

Tapahtumaa tukee Mikkelin Kulttuuripalvelut.

DeSavo ry:n MAD -työryhmä: Jenni Lohko, Heidi Huovinen, Tytti Vuorikari, Anu-Anette Varho
sekä tuottajaharjoittelija Veera Ainasoja.

P.S. MAD kerää tällä hetkellä varoja tapahtuman järjestämisen kuluihin - nyt on mahdollisuus tukea
yhdessä Mikkelin alueen taidetta, muotoilua ja tapahtumatuotantoa lahjoittamalla vuotuisen
kulttuurijuhlamme hyväksi!

Linkki keräykseen:
https://kulttuurilahja.fi/hanke/tuetaan-taidetta-ja-muotoilua-auta-mahdollistamaan-mad-weekend-20
21-tapahtuman-toteutuminen/
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http://www.madmikkeli.com/

https://www.facebook.com/MADMikkeli/

https://www.instagram.com/madmikkeli/

https://desavo.fi/

Varjotarinoita - Valotaidetta vintillä:
https://www.facebook.com/events/536372737722069

Lisätietoja:

madmikkeli@gmail.com

Veera Ainasoja

+358 451 242 588

Jenni Lohko

+358 505 349 140
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