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Kuopion kaupungin museot
Kuopion museo • Kuopion taidemuseo • Kuopion korttelimuseo • J.V. Snellmanin kotimuseo

KUOPION MUSEO

LUONNON JA IHMISEN YHTEISELOA
Kuopion museossa luonnontieteet ja kulttuurihistoria
kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Pidempiaikaisten perusnäyttelyiden lisäksi esillä on vuosittain vaihtuvia sekä
paikallisia että kansainvälisiä näyttelyitä.

Julkaisujamme
myynnissä
museokaupassa
www.kuopionisanmaallinenseura.fi

Kaikenikäisten on helppo syventyä näyttelyiden maailmaan nykytekniikkaa hyödyntävien toiminnallisuuksien
avulla. Lapsille on lisäksi oma elämyksellinen leikkitila.

KUN TEOT
RATKAISEVAT.

PYSYVÄT NÄYTTELYT
Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi Kuopion museossa on
kolme pysyvää näyttelyä, joissa kokonaisuudesta voi
nauttia myös pelillisten elementtien kautta.
IHMISEN AIKA esittelee Pohjois-Savon historiaa aina
kivikaudesta nykypäivään. Kulttuurihistoriallisessa
näyttelyssä tutustutaan paikallisten arkeen ja juhlaan
eri aikakausina.
MUUTTUVA LUONTO kertoo itäsuomalaisen luonnon historiasta ja pohtii sen nykytilaa. Näyttelyssä
seikkaillaan muun muassa mammuttiaroilla, metsien
keskellä ja järvien syvänteissä.
TODEN JA TARUN RAJALLA punoo yhteen kulttuurihistoriaa ja luonnontieteitä vuodenkierron ja kansanperinteen myyttien ja uskomusten kautta.

Kuopion museo sijaitsee uusissa moderneissa tiloissa Kantti - Tiedon ja
tarinoiden korttelissa. Monipuolisissa tiloissa voidaan järjestää suuriakin
näyttelyitä ja tapahtumia. Kantissa toimivat myös Kuopion kaupungin
pääkirjasto, kahvila Kantti ja museokauppa. Kantin tapahtumat ja palvelut
yhdistävät luontoa, kulttuurihistoriaa ja kirjaston sisältöjä.
Lue lisää:
kuopionmuseo.fi

Lue lisää: kanttikuopio.fi

Arkkitehtuuri | Näyttelysuunnittelu | Valaistussuunnittelu
TAKT Oy | +358 50 526 2810 | www.taktark.fi | taina@taktark.fi

KUOPION TAIDEMUSEO

Taidemuseon tiloissa järjestetään vuoden
ympäri myös monenlaisia tapahtumia.

TAIDETTA MENNEISYYDESTÄ NYKYPÄIVÄÄN
Historiallisessa kiinteistössä sijaitseva Kuopion taidemuseo tarjoaa vaihtuvia taidenäyttelyitä kahdessa kerroksessa. Esillä on nykytaidetta paikallisilta ja ulkopaikkakuntalaisilta taiteilijoilta. Museon laajaan kokoelmaan
kuuluu tunnettujen suomalaistaiteilijoiden teoksia eri
aikakausilta.

Näyttelyissä on toiminnallisia osuuksia lapsille ja nuorille.
Museokävijöitä palvelee myös museokauppa.

Lue lisää:
kuopiontaidemuseo.fi

ANTI - Contemporary Art Festival
Syyskuisin Kuopiossa
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2022 festivaali

13.–18.9.2022

antifestival.com

Museon näyttelytilojen lisäksi
taiteesta voi nauttia myös
hieman yllätyksellisemmässä
paikassa: Timo Kokon väreillä
Iloitteleva taideteos ”Vaahtofantasia” on esillä aulassa
asiakkaiden wc-tilassa.

GALLERIA

M_ITÄ?

Yhdessä Kuopion Kuvataiteilijat ry Ars Liberan kanssa
ylläpidettävässä taidegalleriassa on esillä paikallisten
taiteilijoiden teoksia. Galleriaan on vapaa pääsy.

Kuopion taidemuseo järjestää vuorovuosin yhdessä
Mikkelin ja Joensuun taidemuseoiden kanssa nykytaiteen
biennaalin, jossa esitellään itäsuomalaista nykytaidetta.

KESÄKUUSSA

Taiteellinen johtaja Riku Lehtopolku
kuopiodancefestival.fi
VAIKUTU esityksistä TANSSI kursseilla NAUTI tapahtumista KOE tunnelma

© Petri Laitinen / Kuopio Tanssii ja Soi

KUOPION KORTTELIMUSEO

MENNEIDEN AIKOJEN ARKEA
Korttelimuseossa sukelletaan entisaikojen kuopiolaiseen
miljööseen ja elämänmenoon. Tunnelmallisessa 11:n
puutalon korttelissa on useita museokoteja, vanhanajan
apteekki ja vaihtuvia näyttelyitä. Suositussa Minna Canthin
salongissa on esillä kirjailijan huonekaluja ja muuta esineistöä.
Korttelissa riittää nähtävää ja koettavaa vuoden ympäri:
kesäisin syreenien koristamalla pihalla voi viettää aikaa ja
osallistua tapahtumiin, talvisin korttelimuseon perinteinen
joulunäyttely kerää paljon kävijöitä. Museokaupasta voi
hankkia itselleen Minna Canthin inspiroimia tuotteita.

K UOPION S O TAV ET E R A A N I M USEO
www.kuopionsotaveteraanit.fi/museo/

J.V. Snellmanin kotimuseo sijaitsee talossa, jossa
tunnettu filosofi ja valtiomies asui perheensä kanssa
1800-luvun puolivälissä. Museo on kalustettu perheen
huonekaluilla ja esineistöllä.
Museo on avoinna yleisölle vuosittain Snellmanin
päivänä 12.5. ja muina aikoina tilauksesta ryhmille.

Lue lisää:
kuopionkorttelimuseo.fi

Lue lisää:
snellmaninkotimuseo.fi

Pohjois-Savon
PALOMUSEO
KUOPION NEULAMÄEN PELASTUSASEMA

Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio, pelastuslaitos@kuopio.fi
TERVETULOA!

J.V. SNELLMANIN KOTIMUSEO

Omatoimisesta näyttelykierroksesta Korttelimuseossa voi saada vieläkin enemmän irti hyödyntämällä äänioppaita ja muita näyttelysisältöjä.

KATSO AJANKOHTAISET
TAPAHTUMAMME!
Opastukset, työpajat, luennot ja
muut tapahtumat:
kuopionmuseot.fi/tapahtumat

MENNEIDEN AIKOJEN ARKEA
Taidetta ja tekemistä verkossa! Nettisivuiltamme löydät mobiilipelit, sometilit, verkkonäyttelyt ja paljon muuta.

KUOPION MUSEO
Museokatu 1, 70100 Kuopio
Puh. (017) 182 603
kuopionmuseo@kuopio.fi

KUOPION KORTTELIMUSEO
Kirkkokatu 22, 70100 Kuopio
Puh. (017) 182 625
korttelimuseo@kuopio.fi

KUOPION TAIDEMUSEO
Kauppakatu 35, 70100 Kuopio
puh. (017) 182 633
taidemuseo@kuopio.fi

J.V. SNELLMANIN KOTIMUSEO
Snellmaninkatu 19, 70100 Kuopio
Puh. (017) 182 625
korttelimuseo@kuopio.fi

Meillä käy Museokortti.

• www.jssuomi.fi

kuopionmuseot.fi/verkkosisaltoja

