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Bästa Konstmusei Vänner 
 
 
Våren vaknar redan till liv! Men vi lever ännu i skuggan av coronan. Vår verksamhet styrs av alla 
begränsningar och osäkerhet om förhållanden inom vilka ramar vi fortsätter som i väntans tider. Vi 
alla längtar till kulturupplevelser. Med beklagan måste vi inställa många intressanta händelser och 
flytta dem framåt mot bättre tider. 
 
Denhär våren kan vi inte arrangera guidade turer i vårt eget museum, men vi påminner om att som 
medlem i Åbo Konstmusei Vänner är du alltid välkommen att bekanta dig med pågående utställningar. 
Museet tar emot högst 10 besökare per gång/timme och besökstid skall bokas på förhand. Antalet 
besökare kan förändras på grund av coronaläget så det gäller att följa med museets information. Även 
vad gäller utflykter är vi försiktiga, besöksmålens öppethållningstider och möjligt antal besökare är 
mycket ovisst och inte heller samordnade transporter känns helt trygga i dagens läge. 
Förhoppningsvis kan vi under hösten återgå till mera normala verksamhetsformer.  
 
Anna-Maija Aarras: Présence 
Trots denna dystra coronatid har Konstmusei Vänner utökat sin samling i konstmuseet genom att 
införskaffa Anna-Maija Aarras arbete Pastilli (krita och silke). Ni kan ännu bekanta er med hennes 
utställning Présence i museets Studio fram till 21.3.2021. 
 
Njut av Sigrid Schauman’s konst med ett flöde av färg och ljus 
Vår stora Sigrid Schauman-utställning omfattar 115 verk från tidsperioden 1903–1961. Utställningen 
är öppen fram till 23.5.2021. Kom ihåg att boka tid för besök på förhand via museets hemsida 
turuntaidemuseo.fi/sv/forhandsbokning.  
 
Årsmötet 
Vi strävar till att hålla föreningens årsmöte måndagen 31.5.2021 kl 16.00 i Konstmuseet. Vi 
informerar om möjliga ändringar på Konstmuseets hemsida under fliken Konstmuseets Vänner. Den 
officiella kallelsen publiceras i Turun Sanomat och i Åbo Underrättelser ca 2 veckor innan mötet. 
 
Vi önskar er alla en fin vår! 
”Beundra körsbärsträdens blomning nu, en stormvind kan föra dem med sig under natten”  
(japanskt ordspråk) 
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P.S. 
Du har väl redan kommit ihåg att anmäla din e-postadress för snabbare informationsgång till 
Vännerna? Särskilt viktigt i dessa tider som informationskanal. Om inte så kan du sända information 
till  annina.siren@turuntaidemuseo.fi. 
Och om du har museikort hoppas vi du visar upp det i kassan – på detta sätt stöder du även museet! 
 
SÄKERT MUSEIBESÖK 
Åbo Konstmuseum fäster särskild uppmärksamhet vid att det är tryggt att besöka utställningar. Mera 
information om detta finns på museets hemsidor. 
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