
        

      syyskuu 2021 

Hyvät Taidemuseon Ystävät! 

Uskomattoman hellekesän jälkeen odotamme optimistisina tulevaa syksyä ja talvea. Epävarmuutta on yhä 

ilmassa ja siksi yritämme syksyn ohjelmassa varovasti päästä nauttimaan kulttuurista ”uuden normaalin” 

ohjeistusten puitteissa. Useat meistä ovat jo saaneet molemmat rokotukset, joten on turvallisempi olo täyttää 

kalenteria! 

Yhäkin opastuskierrokset ja avajaiset ovat tauolla koronatilanteen takia, mutta nyt museossamme voi kuitenkin 

vierailla ilman ennakkovarausta. Rajoituksiin ja ohjeistuksiin voi tulla muutoksia, joten kannattaa tarkistaa 

vallitseva tilanne ja mahdolliset viranomaismääräykset.  

Ohjelmassamme on jo kauan ollut odotuslistalla mielenkiintoisia tilaisuuksia museossa ja toivomme, että 

vihdoinkin voimme nämä toteuttaa ilman ”koronahäiriöitä”. Kaikkiin museon tilaisuuksiimme tarvitaan 

ennakkoilmoittautuminen museon infoon (puh. 02 2627 100). Maksimi osallistujamäärä 25, mutta koronatilanne 

saattaa aiheuttaa muutoksia. 

 

5.10.2021 klo 18.00 Jäsenilta museossa: 

Irene Laatikainen-Andersson kertoo Einar Reuterista, Helene Schjerfbeckin ystävästä ja 

uskotusta. Reuter oli metsänhoitajan työnsä ohella taitelija, taidekriitikko ja kirjailija. Helene 

Schjerfbeckistä kertova kirja ”Kamppailu kauneudesta” ilmestyi v. 1951  

 

              2.11.2021 klo 18.00 taiteilijatapaaminen museossa: Anna-Maija Aarras kertoo taiteestaan.  

V.2019 Dahlström Eminentia-palkinnon saanut kuvataiteilija Anna-Maija Aarras tunnetaan rajoja 

kaihtamattomana eri kulttuureista ammentavana tekijänä, jonka pääasiallinen väline on tekstiili. 

Hänen teoksiaan voi lähestyä niin käsitetaiteen kuin veistos- ja installaatiotaiteen näkökulmasta. 

Ystävien uusin taidehankinta on hänen teoksensa Pastilli. 

 

30.11.2021 klo 18.00 Henna Aho ja nykytaide. 

Henna Aho (s. 1977) on turkulainen kuvataiteilija. Hän on valmistunut Turun Taideakatemiasta, 

Taideteollisesta korkeakoulusta ja tällä hetkellä hän viimeistelee maisterin opintoja 

Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.  Aho tunnetaan rohkeana maalaustaiteen rajoja rikkovana 

maalarina, jonka työskentelyn keskiössä ovat materiaalit, niiden identiteetti, alkuperä, 

vaikuttavuus ja energia. Hänen tuotantoaan tullaan näkemään Forum Boxissa ja Turun 

Taidehallissa vuonna 2022. Ahon mukaan ”taiteellisen työni keskiössä on hidastaminen, käsien 

rakkaus materiaaleihin, resurssien kunnioitus sekä tietynlainen irtisanoutuminen tuottamisesta 

sekä hyödyllisyyden ajatuksesta”. 

Museon tilaisuuksien lisäksi on ohjelmassamme retki Hämeenlinnaan:  
Osallistujamäärä retkellemme on enintään 30 henkilöä (ilmoittautumisjärjestyksessä). 

 

16.10.2021 Tutustumme Hämeenlinnan Taidemuseon näyttelyihin:  

 ARS FENNICA 2021:  

ARS FENNICA -palkintoa jakaa Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö ARS FENNICA. Vuonna 

2021 tulee kuluneeksi 30 vuotta ensimmäisen ARS FENNICA -palkinnon jakamisesta. 

Juhlavuoden kunniaksi palkintoehdokkaiden teoksista koostuva näyttely nähdään Hämeenlinnan 

taidemuseossa  

 



 

UUSI KAUNEUS (modernismin helmiä Nicolai Tangenin kokoelmasta)  

Norjalaisen keräilijän Nicolai Tangenin kokoelma on maailman suurin yksityinen pohjoismaisen 

modernin taiteen kokoelma. Sen painopiste on toisen maailmansodan jälkeisessä abstraktissa 

taiteessa, mutta sen kaari ulottuu 1920-luvun avantgardesta 2000-luvulle.  

UUSI KAUNEUS esittelee kokoelman suomalaisia taiteilijoita, jotka näyttelyssä kohtaavat 

pohjoismaisia ystäviään ja aikalaisiaan. Mukana on Sam Vannin ja Birger Carlstedtin kaltaisia 

klassikoita, mutta myös kiinnostavia vähemmän tunnettuja tekijöitä. 

  

Retkiohjelma: 

- klo 8.30 starttaamme tutusta paikasta Turun Akatemiatalon juhlasalin edestä kohti Hämeenlinnan 

Taidemuseota. Opastetun kierroksen jälkeen on vielä aikaa rauhassa tutustua näyttelyihin.  

- nautimme maittavan lounaan ravintola Piparkakkutalossa Hämeenlinnassa. Pääruokana paahdettua 

maalaiskanaa. 

- paluumatkalle kohti Turkua n. klo17.00 

- retken hinta 60 eur sisältäen matkan, opastuksen ja lounaan. Lisäksi pääsymaksu 8 eur, Museokortilla 

ilmaiseksi. 

- sitovat ilmoittautumiset 30.9.2021 mennessä Anneli Vesalle s-postitse (anneli.vesa@gmail.com), anna 

myös oma puhelinnumerosi ja tieto erikoisruokavalion tarpeesta. 

- heti paikan varmistumisen jälkeen maksa 60 eur + oma pääsymaksusi 8 eur (Museokortilla 0 eur) tilille 

FI94 5716 9020 0797 81 (viestikenttään osallistujan nimi). Muista ottaa Museokortti mukaan! 

 

Tässä jo tietoa vuoden 2022 ensimmäisestä tilaisuudestamme, tähänkin odotamme ennakkoilmoittautumista 

Museon infoon (puh.02 2627100): 

1.2.2022 klo 18.00 taiteilijatapaaminen museossa: Kristiina Uusitalo 

Eturivin suomalaisiin taidemaalareihin kuuluvan Kristiina Uusitalon (s.1959) tuotannon 

keskeisiä teemoja on ollut hänen taiteilijanuransa alusta, 1980-luvun vaihteesta lähtien luonnon 

kokeminen ja kuvaaminen ihmisen sisäisen elämän näyttämönä, mutta myös ympäristön 

muutoksen kuvana. Uusitalo on uudistunut taiteessaan vuosien mittaan niin kuvallisesti kuin 

sanomallisesti, mutta säilyttänyt tunnistettavan ilmaisuvoimaisen tyylinsä. Uusitalo on saanut 

Kuvataiteen valtionpalkinnon vuonna 2008. Hänen julkisia teoksiaan ovat Tainionkosken kirkon 

alttaritaulu Imatralla (1997) sekä Malmin sairaalan aulan seinämaalaus ”Valon varassa” (2013). 

Uusitalon teoksia on kaikissa keskeisissä suomalaisissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa. 

 

Olet lämpimästi tervetullut tilaisuuksiimme! 
 
 
 
Turun Taidemuseon Ystävät – Åbo Konstmusei Vänner Ry 

Ilpo Lahti                   Anneli Vesa               Elina Rosenqvist   Rachel Nygård-Taxell 

puheenjohtaja                    varapuh.joht.               sihteeri               ruotsinkiel.sihteeri             

040 556 3273                   040 508 0260               0400 224786            040 727 9480    

ilpo.lahti@fimnet.fi   anneli.vesa@gmail.com   elinak.rosenqvist@gmail.com    rnygard@abo.fi     

     

 

 

• Oletko jo antanut sähköpostisoitteesi Museon Ystävien viestejä varten? Erityisesti korona-aikana 
sähköposti on tärkeä viestikanava!  Annathan tietosi Annina Sirenille annina.siren@turuntaidemuseo.fi.  

• Jos sinulla on museokortti, muistathan vilauttaa kassalla! Näinkin tuet omaa museotasi! 
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