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Taiteilijajärjestö MUU ry 
www.muu.fi 
 
Valtakunnallinen vuonna 1987 monitaidejärjestö edustaa ja edistää Suomessa uusia 
kuvataiteen muotoja, kuten media-, video-, valo-, ääni-, performanssi-, yhteisö- ja 
ympäristötaidetta. 
 
MUU tukee taiteilijoiden ammatti-identiteettiä, työskentelyä, koulutusta ja 
verkostoitumista sekä toimii kulttuuripoliittisena vaikuttajana. 
 
MUUssa on 650 taiteilijajäsentä joulukuussa 2015. Yhdistyksen jäsenmäärä on 
kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana. 
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Taiteilijajärjestö MUU ry 
www.muu.fi 
 
Suomen Taiteilijaseura (perustettu 1864) - 150 vuotta! 
 Suomen Kuvanveistäjäliitto 
 Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto 
 Suomen Taidegraafikot 
 Taidemaalariliitto 
 Valokuvataiteilijoiden liitto (liittyi 1994) 
 MUU ry (liittyi 2001) 
 
Suomen Taiteilijaseuran ammattitaiteilijoita edustavista kuvataidejärjestöstä MUU on 
toiseksi suurin jäsenjärjestö. 
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MUU Galleria  
& MUU Studio & MUU Kaapeli 
 
• kuuden viikon välien vaihtuvat näyttelyt 
• tapahtumia, luentoja, työpajoja: video screening, konsertteja, performansseja / 
kotimaiset ja ulkomaiset vierailevat taiteilijat ja kutaattorit 
• verkostoituminen ja yhteistyöhankkeet 
• av-esityslaitteiston ylläpito; mediataiteen esitysmahdollisuudet 
• vuosittain yli 150 taiteilijaa osallistuu MUUn toimintaan 
• MUU shop - omakustannejulkaisut, sarjakuvataide, cd- ja dvd-julkaisut 
• tiedotuskeskus:  
 jäsenportfoliot, videokirjasto 
 tietokannat: Performanssipankki (2011) Äänitaiteen Pankki (2015) 
 
MUU Media Base 
• perustettu 1995, digitaalisen taiteen työtila 
• koulutustoiminta 
• videon & äänen editointi, tekninen tuki taiteilijoille ja järjestöille 
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MUU Projektit - festivaaleja, tapahtumia, tuotantoja, julkaisuja 
 
AMORPH! 
• kansainvälinen performanssitaiteen festivaali (1995-)  
• "Performanssi 2011" (Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011) 
 
PERFORMANCE VOYAGE 
• videoperformanssien kokoelma, vuodesta 2011 
• Kiertue: 24 tapahtumaa vuonna 2014: Ateena, Barcelona, Edinburgh, 
Kööpenhamina, Madrid, Milano, New York, Rio De Janeiro 
 
PERFORMANCE PORTFOLIO 
• performanssitaiteilijan digitaalinen portfolio, 2013-  (dvd-julkaisut) 
 
PERFORMANSSIPANKKI performanssi.com 
• suomalaisten performanssitaiteilijoiden tietokanta internetissä, 2011- 
• Leena Kela, performanssin läänintaiteilija, Turku 
• kehitystyö 2015-16: Hannele Romppanen, Turun läänintaiteilija & Taideakatemia / 
Median koulutusohjelma 
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MUU Projektit - festivaaleja, tapahtumia, tuotantoja, julkaisuja 
 
AUDIO AUTOGRAPHS / MUU FOR EARS 
• kansainvälinen äänitaiteen projekti vuodesta 2009 
• verkoston rakentaminen 
• MUU FOR EARS - äänitaiteen julkaisusarja (cd) 
• kehitys: tietokanta äänitaiteilijoista ja heidän teoksistaan 
 
ÄÄNITAITEEN PANKKI - SOUND ART BANK soundartbank.fi 
• avattu syksyllä 2015, virallinen julkaisu 2/2016 
• tietokanta, joka kokoaa ja esittelee verkkosivuillaan ajankohtaisia äänitaiteen 
teoksia ja tekijöitä 
• levitysfoorumina se hyödyttää niin taiteilijoita, kuraattoreita ja muita asiantuntijoita 
samoin kuin potentiaalisia teosostajia ja -tilaajia 
• Tietokanta on myös arvokas tutkimus ja ajankuva äänitaiteesta, arkistoon kerättyjen 
tietojen palvellessa tutkijoita 
• neuvottelut Kansalliskirjaston kanssa: äänitaiteen pitkäaikaisarkistointi 
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MUU Projektit - festivaaleja, tapahtumia, tuotantoja, julkaisuja 
 
ART FAIR SUOMI 
www.artfairsuomi.fi 
 
Vuodesta 2005: 
• MUU ry:n ja Valokuvataiteilijoiden liiton yhteishanke 
• laaja nykytaiteen katselmus ja myyntitilaisuus (Kaapelitehdas, Helsinki) 
• vuosittain 200 taiteilijaa, 700 taideteosta 
 
Vuonna 2015:  
• ART FAIR SUOMI avasi ovensa ensimmäistä kertaa taiteilijavetoisille gallerioille 
Suomen ulkopuolelta 
• tavoite luoda kansainvälisesti merkittävä nykytaiteen katselmus Suomeen 
taiteilijavetoisesti 
• kevät 2017 
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