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Bästa Konstmusei Vänner 
 
Med våren på kommande kan vi med optimism se fram emot ett liv efter koronan ! Väntan har varit 
lång men nu vågar vi – om dock något försiktigt – återvända till aktivare verksamhet i våra 
kulturträffar. Här kommer nu vårt programutbud för våren 2022. Vi måste dock fortfarande bereda 
oss på möjliga förändringar och begränsningar. Till alla aktiviteter i museet behövs 
förhandsanmälan till museets infodisk – tfn 02 2627 100. Möjliga deltagarbegränsningar delges vid 
anmälan. 
 
16.3.2022 kl 17.30 konstnärsträff i museet: Kristiina Uusitalo 
Ljusets doft – utställningen fyller Konstmuseets Studio och vi får höra konstnärens tankar om sin 
skapandeprocess. Kristiina Uusitalo (f. 1959) bor och arbetar i Helsingfors och har som 
bildkonstnär arbetat på att utveckla sitt lätt igenkännliga, personliga uttryckssätt ända sedan 1980-
talet. Hennes målningar är resultatet av ett långsiktigt, oförtröttligt arbete och förenar 
nutidskonstens språk med landskapsmåleriet. Målningarna berättar om livsupplevelser och poesi, 
om det upplevda och det fiktiva samt om en allt större oro för naturens tillstånd idag. 
 
26.4.2022 kl 17.30 Årsmöte i Konstmuseet 
Officiell möteskallelse kommer att publiceras i Turun Sanomat och Åbo Underrättelser ca 2 veckor 
före mötet. 
 
4.5.2022 kl 17.30 Omar Victor Diop: kuratorsrunda tillsammans med Mia Haltia 
Omar Victor Diop (f. 1980) är en senegalesisk samtidskonstnär, som hållit utställningar runt om i 
världen – nu för första gången i Finland. Hans anslående fotografier fångar samtida afrikanska 
sensibiliteter, ofta med fokus på omstöpning av historien, representationer av diasporiska 
erfarenheter och svart motstånd i ett globalt perspektiv. I sin produktion förenar Diop fotokonst, 
bildkonst, mode, design och porträttfotografi. Beskrivande qr-koder finns att öppna med 
smarttelefon. Max antal deltagare 25 personer. 
 
21.5.2022 utfärd till Visavuori 
Program för dagen: 
* Kl 9.00 avfärd från välbekanta Gamla Akademihusets festsal mot Visavuori där vi får en guidad 
tur bland utställningarna och har god tid att bekanta oss med Konstnärshemmet och dess 
omgivning. 
* under färden avnjuter vi en sen lunch i Lempäälä på Vaihmalan Hovi som ligger i en vacker och 
rofylld omgivning vid Vanajavesis strand. 
* returresa mot Åbo senast kl 16. 
* resans pris är 75 € ; resa, guidning och lunch ingår; inträdesavgift 8 € tillkommer, med museikort 
gratis 
*  bindande anmälan senast 6.5.2022 till Anneli Vesa per e-post anneli.vesa@gmail.com ; 
uppge vänligen eget telefonnummer och information om ev specialdiet (lunchalternativ: 
fisk/kött/vegetarisk) 
* så snart deltagande i resan konfirmerats ombeds deltagarna erlägga avgiften på 75 € samt ev 
inträdesavgift på kontot  FI94 5716 9020 0797 81 – eget namn skrivs i meddelandefältet ! Kom 
ihåg att ta med Museikortet ! 
 
Visavuori – Emil Wikströms kostnärshem 

Visavuori ("Visaberg") är skulptören Emil Wikströms tidigare bostad och ateljé och numera ett 
stiftelseägt konstnärsmuseum. Det ligger på en udde i Rautunselkä strax söder om Valkeakoski i 
Finland. Emil Wikström lät uppföra ett ateljé- och bostadshus 1893–1994 i karelsk timmerhusstil, som 
då blev Finlands första landsbygdsateljé. Bostadshuset blev klart 1902 och ateljéhuset 1903. 

På Visavuori finns också ett tidigare ateljéhus för Emil Wikströms dotterson, tecknaren Kari 
Suomalainen, på den plats, där Emil Wikström hade gårdens växthus. Kari Suomalainen donerade år 
1988 sina verk med tecknade filmer, målningar och andra illustrationer till Visavuori museumstiftelse. I 
Kari-paviljongen finns stora mängder välbekanta arbeten som betecknas som Ett skratt förlänger livet 
– om man nu inte skrattar sig fördärvad. Kari-paviljongens utställningar: ”Sairas maailma” – Karis 
skämtteckningar ja ”Kovin hyvästi me muuten viihdymme täällä” –Visavuoris liv som foton. 
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14.6.2022 kl 17.30 möte med konstnären i museet : Katja Syrjä 

Katja Syrjä är bildkonstnär som bor och arbetar på Åland. Hon tog examen från Konsthögskolan 
med en magisterexamen i konst 2003. Syrjä arbetar främst med stenlitografi, naturliga färgpigment 
och handgjort papper. Syrjä behandlar i sina verk ämnen som rör historia, miljö eller vetenskap. I 
hennes arbete är processen en viktig del av arbetet. 

Konstmusei vänners nyaste inköp är Katja Syrjäs ’Kissankäpälä – ett barndomsminne’ om vilket 
hon berättar ”I detta arbete har jag avbildat Kattfot, Blodnäva och Strandglim. Alla bildens växter 
hänför sig till barndomsminnen från båtfärder från Nystad till den åländska skärgården. Arbetet är 
en fortsättning på projektet Aavan meren tuolla puolen/Värimatka/Ahvenanmaa där jag gjorde 
färder till olika öar och platser på Åland utgående från min mors Marja Syrjäs 
dagboksangteckningar om båtfärderna åren 1978-1982. Min mors och mina texter om samma 
platser under ett tidsspann på 40 år berättar om iakttagelser och erfarenheter nu och då.  Jag har 
extraherat färgpigment från för mig speciella platser och mina samlade och avbildade växter  har 
en lång historia i min och min mors gemensamma historia.” 

Och sen ännu litet förhandsinformation höstens kommande reseplaner: 

Konstresa till Madrid i oktober 16-20.10.2022. Tilläggsupplysningar ges av Anneli Vesa. 
Reseprogtammet publiceras på Museets nätsidor under fliken Konstmusei Vänner. 

Hjärtligt välkomna till våra träffar ! 

 
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 ! 
 
SÄKERT MUSEIBESÖK 
Åbo Konstmuseum fäster särskild uppmärksamhet vid att det är tryggt att besöka utställningar. Vi 
hoppas du använder munskydd tillsvidare. 
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