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Efter en otroligt het sommar ser vi med optimism fram emot den kommande hösten och vintern. Det 
ligger fortfarande osäkerhet i luften och därför försöker vi försiktigt utforma programmet för att kunna 
njuta av kultur inom ramen för ’det nya normala livet’. De flesta av oss har redan fått bägge doserna 
vaccin som gör att vi känner oss tryggare när vi fyller kalendern! 
 
Tillsvidare är dock både guidade visningar och vernissager pausade pga koronan, men vi kan besöka 
museet utan förhandsreservation. Såväl i begränsningar som rekommendationer kan komma 
förändringar varför det är klokt att följa med hur läget utvecklas och beakta eventuella 
myndighetsanvisningar. 
 
På vårt program har länge stått på väntelistan intressanta tillställningar i museet och vi hoppas att vi 
slutlligen skall kunna förverkliga dessa utan ’koronastörningar’. 
Till alla våra tillställningar krävs förhandsanmälan till Museets infopunkt (tfn 02 262 7100). Max antal 
deltagare är 25 personer men koronaläget kan förorsaka ändringar. 
 
5.10.2021 kl 18.00 Medlemskväll i museet 
Irene Laatikainen-Andersson berättar för oss om Einar Reuter som blev Helene Schjerfbecks vän och 
förtrogna. Reuter var vid sidan om sitt arbete som revirforstmästare även konstnär, konstkritiker och 
författare och skrev bl a en omfattande biografi över Helene Schjerfbeck. Boken utkom 1951 under titeln 
”Kamppailu kauneudesta”. 
 
2.11.2021 kl 18.00 Konstnärsmöte: Anna-Maija Aarras berättar om sitt konstnärskap 
År 2019 tilldelades bildkonstnären Anna-Maija Aarras det första Dahström Eminentia-priset. Aarras är 
känd för sitt gränsöverskridande konstnärskap som influeras av olika kulturer och vars huvudsakliga 
uttryckssätt är textilier. Hennes verk kan betraktas som såväl abstrakta som skulpturala installationer. 
Konstmusei vänner har förvärvat hennes arbete Pastilli (krita och silke). 
 
30.11.2021 kl 18.00 Henna Aho och nutidskonsten 
Henna Aho (f. 1977) är en åbobördig bildkonstnär. Hon har examen från Åbo konstakademi, 
Konstindustriella högskolan och färdigställer som bäst sina magisterstudier vid Konsthögskolans 
bilkonstakademi, Aalto univeristetet. Hanna Aho är känd som en modig målare som krossar traditionella 
gränser inom målarkonsten med fokus inriktat på material, deras identitet, ursprung, influens och energi. 
Hennes produktion kommer att visas i Forum Box och i Konsthallen i Åbo år 2022. Enligt Aho formulering 
: ”centralt för mitt konstnärskap är fördröjning, händernas kärlek till material, respekten för resurserna 
och ett slags distansering från produktivitet och nytta vägledande tankar”. 
 
Förutom tillställningarna i museet finns en utfärd till Tavastehus på programmet: 
Deltagarantalet är begränsat till högst 30 personer – i anmälningsordning. 
 
16.10.2021 Vi bekantar oss med Tavastehus konstmuseums utställningar: 
 
ARS FENNICA 2021: 
ARS FENNICA-priset delas ut av Hanna och Pertti Niemistös Bildkonststiftelse ARS FENNICA. År 2021 har 
det förlöpt 30 år sedan det första ARS FENNICA-priset delades ut. Jubileumsåret till ära presenteras en 
utställning bestående av pristagarkandidaternas verk i Tavastehus konstmuseum. 
 
UUSI KAUNEUS – modernismens pärlor ur Nicolai Tangens samlingar 
Den norska konstsamlaren Nicolai Tangen har en av världens största privata samlingar av modern 
nordisk konst. Tyngdpunkten ligger den abstrakta konsten efter andra världskriget men omspänner verk 
från 1920-talets avantgarde till 2000-talet. 



UUSI KAUNEUS presenterar samlingens finländska konstnärer som i utställningen möter sina nordiska 
vänner och tidsfränder. Med finns Sam Vannis och Birger Carlstedts klassiska arbeten men även 
intressanta och mindre kända konstnärers arbeten. 
 
Utfärdsprogrammet: 

- Kl 8.30 avfärd från välbekanta platsen framför Akademihusets festsal med målet Tavastehus 
konstmuseum. Efter guidad tur finns det gott om tid att bekanta sig med utställningarna på egen 
hand. 

- Vi avnjuter en smaklig lunch i restaurang Piparkakkutalo i Tavastehus; varmrätt grillad lanthöna 
- Återfärd mot Åbo ca kl 17.00 
- Utfärdens pris är 60 € och innefattar resa, guidning och lunch; inträde till museet 8 € eller gratis 

med museikort. 
- Bindande anmälan senast 30.9.2021 till Anneli Vesa, e-post anneli.vesa@gmail.com , uppge även 

eget telefonnummer samt information om ev specialdiet 
- Efter att platsreservation konfirmerats betalas resan 60 € + egen inträdesavgift 8 € (med 

museikort 0 € inträde) till konto  FI94 5716 9020 0797 81 (deltagarens namn uppges i 
meddelandefältet). Kom ihåg att ta med Museikortet !! 

 
 
Nedan följer information om nästa års 2022 kommande tillställning – även till denna kväll förväntar vi 
oss att deltagarna gör förhandsanmälan till museet, tfn 02 262 7100. 
 
1.2.2022 kl 18.00 konstnärsträff i museet: Kristiina Uusitalo 
En av de finländska frontfigurerna bland bildkonstnärer Kristiina Uusitalo (f. 1959) har som ledstjärna 
för sitt konstnärskap ända sedan början av 1980-talet haft upplevelsen och avbildningen av naturen som 
en del av människans inre liv men även som avspegling av naturens förändring. Uusitalo har förnyat sig 
inom konsten under årens lopp såväl uttrycksmässigt som i det speglade budskapet men ändå bevarat 
det kännspaka i sin stil. Uusitalo har erhållit statens Bildkonstpris år 2008. Officiella verk av henne finns i 
Tainionkoski kyrka, altartalva (1977) i Imatra samt väggmålning i Malms sjukhus aula ”Valon varassa” , 
2013. Uusitalo är med sina arbeten representerad i alla centrala offentliga samlingar i landet samt i ett 
stort antal privata samlingar. 
 
 
Hjätligt välkomna till våra tillställningar! 
 
 
 
 
TURUN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT- ÅBO KONSTMUSEI VÄNNER RY 
 
Ilpo Lahti                              Anneli Vesa                         Elina Rosenqvist                            Rachel Nygård-Taxell 
ordförande                          viceordförande                 sekreterare                                     svenskspr. sekreterare 
040 556 3273                     040 5080260                 0400 224786                                  040 727 9480 
ilpo.lahti@fimnet.fi           anneli.vesa@gmail.com  elinak.rosenqvist@gmail.com   rnygard@gmail.com 
 
      
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! 
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