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Loppiaisem pyhin Rauma museois praakkaskella ja juadan kaffett
TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN torstaina 3.1. 2019 klo 11
Rauman museon Marelaan, os. Kauppakatu 24, Rauma
Tilaisuudessa kaikkien raumalaisten museoiden edustajat ovat paikalla ja
esittelevät yhteistä toimintaansa keväällä 2019
Jo perinteeksi muodostuneita loppiaiskahveja juodaan raumalaisissa museoissa loppiaisviikonloppuna. Pyhien jälkeen on mukava tavata, juad kaffett ja praakkaskel niin museoihin kuin
maailman menoonkin liittyvistä aiheista. Kahvittelun lisäksi museot järjestävät monipuolista
ohjelmaa yleisölle.
Lauantaina 5.1.2019 Rauman museo Marelassa kuullaan Granlundien ajasta kodissa. Lisäksi
porilainen Studio 1851 ottaa paljekameralla kuvia yleisöstä. Rauman taidemuseossa kurkistetaan
satakuntalaisen kuvataiteilija Kirsi Jaakkolan arkeen, kun hän tulee työstämään päivän ajaksi
kevään näyttelyyn tulevaa teostaan museoon. Rauman merimuseossa yleisö pääsee viimeisen
kerran ajelemaan laivasimulaattori Jennyllä ja kertomaan simulaattoriin liittyviä muistojaan.
Sunnuntaina 6.1. Lönnströmin museoilla kuullaan talon asukkaiden tarinasta. Lisäksi esillä on
pienoisnäyttely Lönnström-yhtiöiden tuotannosta. Galleriassa yleisö voi tutustua Lönnströmin
taidemuseon nykytaideprojekteihin.
Museoihin on loppiaisviikonloppuna normaalit pääsymaksut. Kaikki alle 18-vuotiaat pääsevät
museoihin ilmaiseksi. Museokortilla vapaa pääsy. Sisäänpääsymaksut 3–9 euroa.
Raumalaiset! Tervetuloa tutustumaan elämysrikkaisiin museoihimme!

LOPPIAISVIIKONLOPUN OHJELMA RAUMALAISISSA MUSEOISSA
LAUANTAINA 5.1.2019
klo 10–16 RAUMAN MUSEO, MARELA
Granlundien aika Marelassa ja historiallinen kuvausstudio yleisölle. Kaffetta ja hyvällistä tarjolla!
klo 13–13.45 Marela Granlundien aikaan -esitelmä
klo 11–16 Studio 1851 kuvaa historiallisia potretteja (kuvaustauko klo 13–13.45)
Päivän aikana Studio 1851 kuvaa historiaa huokuvia hopeagelatiinipotretteja käsityönä vanhalla paljekameralla. Kuvan saa heti mukaan ja kuvaussessio kestää noin 15 minuuttia. Studio 1851 on porilainen historiallisiin kuvausmenetelmiin erikoistunut valokuvaamo. Kuvaus sisältyy museon normaaliin sisäänpääsymaksuun, vuoronumerot kuvaukseen jaetaan lipunmyynnissä.
Rauman museo, Marela, Kauppakatu 24
rauma.fi/museo

klo 11–16 RAUMAN TAIDEMUSEO
Kurkistus taiteilijan arkeen ja loppiaiskahvit
Loppiaisena vietetään viimeisiä joulun juhlapyhiä, mutta taiteilijan arki alkaa jo loppiaislauantaina. Rauman taidemuseossa yleisö pääsee tutustumaan taiteentekijän arkeen, kun kuvataiteilija
Kirsi Jaakkola tulee työstämään maalausveistostaan taidemuseon tiloihin. Lopullinen teos rakentuu pyörillä liikkuvista osista, joita museovieraat saavat koskea ja järjestellä uudelleen taidemuseossa helmikuussa avattavassa Toisaalla-näyttelyssä. Näin Jaakkola tuo taiteen ja sen tekemisen lähemmäksi ihmistä paitsi kevään näyttelyssä myös jo teoksen valmistusvaiheessa loppiaislauantaina.
Rauman taidemuseo, Kuninkaankatu 37
raumantaidemuseo.fi

klo 11–17 RAUMAN MERIMUSEO
Laivasimulaattori Jennyn ajelupäivä ja loppiaiskahvit
Rauman merimuseon laivasimulaattori Jenny on uskollisesti palvellut sekä pienempiä että suurempia kippareita yli 10 vuoden ajan. Nyt on aika päästää Jenny ansaitulle eläkkeelle ja viettää vielä yksi
mukava ajelupäivä. Kuvitteellisen merimatkan lisäksi yleisö voi kirjata muistonsa Jennystä museon
vieraskirjaan. Merimuseo ei ole kuitenkaan jäämässä ilman laivasimulaattoria vaan Jenny II liittyy
museon laivastoon kevään aikana.
Rauman merimuseo, Kalliokatu 34
rmm.fi

SUNNUNTAINA 6.1.2019
klo 12–16 LÖNNSTRÖMIN MUSEOT
Lönnströmien tarinaa, nostalgisia tuotteita esillä yhtiöiden tuotannosta ja kaffetta!
klo 14 Lönnströmien tarina -erikoisopastus, Raija Heikola
Lönnström-yhtiöiden perustamisesta tulee kuluneeksi 90 vuotta tammikuussa, sillä Rafael
Lönnström yhtiökumppaneineen perusti ensimmäisen yhtiönsä Oy Sytyttimen 23.1.1929. Juhlavuoden kunniaksi kotimuseossa on otettu esille Lönnström-yhtiöiden valmistamia tuotteita 1950–70-luvuilta. Pienoisnäyttelyssä on nähtävillä Osy-vesihanoja ja alumiiniastioita, kuten kattiloita ja nostalgisia Leena-kahvipannuja. Museon Galleriassa yleisö voi tutustua Lönnströmin taidemuseon
nykytaideprojekteihin.
Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseo, Syväraumankatu 41
lönnströminmuseot.fi

