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OPEN CAFE - Klubitila – työhuone – näyttelytila – kulttuurin
olohuone - poikkitaiteellinen kohtaamispaikka?
Porin taidemuseon kahvilan uudistushanke
Porin taidemuseo esittelee korkeatasoista kansainvälistä nykytaidetta ja on pedagogisen
toiminnan edelläkävijä. Museon toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut viime vuosina:
aktiivisten, monipuolisesti kulttuuria tuottavien yhteisöjen määrä on kasvanut huomattavasti
ja mm. sosiaalinen media on totuttanut ihmiset osallistumaan, vaikuttamaan itse sisältöihin ja
muokkaamaan niitä. Museon kauppa- ja kahvilatilan jouduttua myllerrykseen remontin myötä
päätimme etsiä tilalle uusia käyttötarkoituksia yleisöä kuullen.

Kulttuurin olohuone - toiveista tavoitteisiin
Museo järjesti kaksi kaikille avointa ideointitilaisuutta, joissa kuulosteltiin yleisön toiveita
uusien käyttötapojen löytämiseksi kahvilatilalle. Tilaisuuksissa ilmeni vahvana toive
avoimesta, pop-up -periaatteella toimivasta kulttuurin olohuoneesta, Open Cafésta. Sen
tarjontaan voisi kuulua esimerkiksi teatteriryhmien pienoistuotantoja, etnisen keittiön
herkkuja eri maahanmuuttajaryhmien toteuttamana, näyttelijöiden mieliruokia, klubi-iltoja,
residenssitaiteilijoiden näyttelyitä, luomua ja lähiruokaa.
Ideoiden perusteella uudistuksen tavoitteeksi asetettiin kahvilatilan kehittäminen
monikäyttöiseksi kohtaamispaikaksi ja luovaksi olohuoneeksi, jossa jokaisella halukkaalla on
mahdollisuus osallistua ja tuottaa kulttuuritoimintaa, perehtyä kuvataiteen alan
tietosisältöihin ja kohdata uusia tuttavuuksia. Open Cafésta kehitetään kansalaisten olohuone
ja kosketuspinta taiteen ja kulttuurin kenttään: paikka jossa voi viettää aikaa ja kohdata
muita, eri ikäryhmiä edustavia ihmisiä päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin.
Toisena tavoitteena on kehittää Open Cafésta laboratoriotila luovien alojen toimijoille. Siellä
eri taiteenalojen edustajat voivat testata uusia ideoita ja järjestää tapahtumia matalan
kynnyksen periaatteella: tilat ovat saatavissa helposti käyttöön ja tuloja on mahdollista
muodostaa esimerkiksi lipunmyynnin avulla. Samalla Open Café toimii kasvualustana
kulttuurialan innovaatioille ja mahdollistaa kentän toimijoiden verkostoitumisen vahvistaen
siten kulttuurialan toimintaedellytyksiä.
Kolmantena tavoitteena on soveltaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden periaatteita
kulttuuritoiminnan ja kahvilapalvelujen toteuttamisessa: tutkimme mahdollisuudet kehittää
Open Cafén kahvilapalvelusta toimija, joka tarjoaa työmahdollisuuksia syrjäytymisvaarassa
oleville ihmisille sekä väylän takaisin aktiiviseen kansalaisuuteen.

Visio ja miten sinne päästään?
Open Cafén kehittäminen jatkuu toimintakonseptin muotoilulla. Facebookissa on julkinen
keskusteluryhmä Kulttuurin pop-up –kahvila Open Café Porin taidemuseoon, jossa hankkeen
etenemisestä tiedotetaan ja keskustellaan kaikkien kiinnostuneiden kesken. Kahvilatilan
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remontti valmistui lokakuun lopussa, ja olemme houkutelleet yleisöä ottamaan tilaa
omakseen tyynykampanjalla: kaikki halukkaat voivat tuoda itse tuunaamansa tyynyn tilaa
pehmittämään. Kahvilatilan korkkaavat tapahtumakäyttöön Satakunnan
Ammattikorkeakoulun konseptoinnin opiskelijat, jotka toteuttavat eri kohderyhmille
teemoitellun kolmipäiväisen tapahtuman marraskuun 2013 lopussa.
Seuraavina askeleina kulttuurin pop-up -toiminnan mahdollistamiseksi laaditaan toiminnan
pelisäännöt yhdessä yleisön kanssa ja etsitään kalenterisovellus, josta halukkaat voivat varata
Internetin kautta ajan tapahtumalleen. Seuraaviin haasteisiin lukeutuu myös sopivan
kahvilayrittäjän löytäminen sekä kahvilan ja kulttuuritoiminnan sovittaminen toimivaksi
kokonaisuudeksi. Kirjoittamishetkellä Open Caféssa on luettavissa 20 taidealan
aikakauslehteä, ja mahdollisuudet saattaa museon tietovarantoja, kuten käsikirjastoa, Open
Cafén kautta yleisön ulottuville tullaan tutkimaan.
Open Cafén toimintakonseptin hiominen jatkuu siis vielä pitkään, ja aika näyttää miten
vapaan kentän kulttuuritoimijat ja yleisö ottavat tilan haltuunsa. Projektin dokumentaatiota
julkaistaan hankkeen edetessä avoimuuden periaatteita noudattaen Porin taidemuseon
Internet-sivuilla: http://www.poriartmuseum.fi/fin/kahvila/index.php. Visiona on, että Open
Caféssa kokeillaan ideoita, tehdään yhdessä tai syvennytään itsekseen, koetaan uusia ja
yllättäviä taidemuotoja ja tavataan uusia tuttavuuksia. Kaikille avoin kulttuurin olohuone
houkuttelee etsimään, kokeilemaan, kohtaamaan ja oivaltamaan!
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Open Cafén toiminnan aloittanut tyynykampanja on innostanut paikallisten lisäksi jopa itäsuomalaisia
käsityönystäviä tuomaan tyynyjä Poriin.

