
      helmikuu 2022 

Hyvät Taidemuseon Ystävät! 

Kevään tulon myötä voimme vihdoinkin optimistisina aloittaa koronan jälkeinen elämä! Odotus on ollut pitkä, 

mutta nyt uskallamme - vielä aika varovaisina - palata aktiivisempaan toimintaan kulttuurikohtaamisissamme. 

Tässä tarjolla vuoden 2022 kevätkauden ohjelmamme, yhä on varauduttava mahdollisiin muutoksiin ja  

rajoituksiin. Kaikkiin museon tilaisuuksiin tarvitaan ennakkoilmoittautuminen Museon infoon (puh. 02 

2627100). Mahdolliset osallistujamäärien rajoitukset selviävät ilmoittautumisen yhteydessä. 

16.3.2022 klo 17.30 taiteilijatapaaminen museossa: Kristiina Uusitalo  

Valon tuoksu - näyttely täyttää Taidemuseon Studion ja saamme kuulla taiteilijan ajatuksia luomisprosessistaan. 

Kristiina Uusitalo on Helsingissä asuva ja työskentelevä taidemaalari, joka on kehittänyt tunnistettavaa, 

omaleimaista ilmaisuaan aina 1980-luvulta lähtien. Hänen maalauksensa ovat syntyneet pitkäaikaisen ja 

peräänantamattoman työskentelyn tuloksena, nykytaiteen kieltä maisemamaalauksen lajityyppiin sovittaen. 

Eletty elämä, runous, koettu ja kuviteltu sekä lisääntyvä huoli luonnon nykytilasta ovat luettavissa maalauksista. 

  

26.4.2022 klo 17.30 Vuosikokous museossa  

Virallinen kokouskutsu on Turun sanomissa ja Åbo Underrättelser-lehdessä n. 2 viikkoa ennen kokousta. 

 

4.5.2022 klo 17.30 Omar Victor Diop: kuraattorikierros Mia Haltian johdolla 
Omar Victor Diop (s. 1980) on senegalilainen kuvataiteilija, joka on pitänyt näyttelyitä eri puolilla maailmaa, nyt 
ensi kertaa Suomessa. Värikylläisissä kuvissa Diopin omat kasvot vangitsevat katsojan vieden mukanaan 
mustien historian tarinoihin, joihin voi näyttelyssä tutustua myös qr-koodin kautta älylaitteella. Omarin 
näyttävät valokuvat kuvaavat modernia afrikkalaista sielunmaisemaa, hän yhdistää teoksissaan valokuvaa, 
kuvataidetta, muotia, muotoilua ja muotokuvausta. Maksimi osallistujamäärä on 25. 
 

21.5.2022 retki Visavuoreen 

Retken ohjelma: 

- klo 9.00 starttaamme tutusta paikasta Turun Akatemiatalon juhlasalin edestä kohti Visavuorta. 

Visavuoressa meillä on opastettu kierros näyttelyihin ja hyvää aikaa tutustua Taiteilijakotiin ja sen 

ympäristöön. 

- nautimme retken aikana myöhäisen, maittavan lounaan Lempäälässä Vaihmalan Hovissa, joka sijaitsee 

kauniissa ja rauhallisessa maalaismaisemassa Vanajaveden rannalla. 

- paluumatkalle kohti Turkua viimeistään klo 16. 

- retken hinta 75 eur sisältäen matkan, opastuksen ja lounaan. Lisäksi pääsymaksu 8 eur (Museokortilla 

ilmaiseksi). 

- sitovat ilmoittautumiset 6.5.2022 mennessä Anneli Vesalle s-postitse (anneli.vesa@gmail.com), anna 

myös oma puhelinnumerosi ja tieto erikoisruokavalion tarpeesta (lounasvaihtoehdot: kala/liha/kasvis) 

- heti paikan varmistumisen jälkeen maksa 75 eur + mahdollinen oma pääsymaksusi tilille 

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

 

Visavuori – Emil Wikströmin taiteilijakoti 
Visavuori on kuvanveistäjä Emil Wikströmin kansallisromanttinen ateljeekoti, jonka taiteilija suunnitteli ja 
toteutti Sääksmäen maisemiin vuosina 1893-1912. Visavuori oli ensimmäinen ns. erämaa-ateljee, joka Suomessa 
rakennettiin suomalaisuusaatteen saattelemana. Suomen maaseudulle etsiytyivät lähes kaikki maailmalla 
opiskelleet taiteilijaystävykset: Axel Gallén, Pekka Halonen, Jean Sibelius, Eero Järnefelt. 
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Kari-paviljonki on Suomen hauskin museo, jossa jokainen voi toteuttaa Karin kenties kuuluisimman hahmon, 

liki satavuotiaan Römpän ukon kehotusta: Nauru pirentää ikää, jos ny ei ihan kuollaksensa naura. 

Kari-paviljongin näyttelyt : ”Sairas maailma” – Karin pilapiirroksia ja ”Kovin hyvästi me muuten 
viihdymme täällä” –Visavuoren elämää valokuvissa 
 

14.6 .2022 klo 17.30 Taiteilijatapaaminen museossa : Katja Syrjä 

Katja Syrjä on Ahvenanmaalla asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut Kuva-taideakatemiasta 
kuvataiteen maisteriksi 2003. Syrjä työskentelee pääasiassa kivilitografian, luonnon väripigmenttien ja 
käsintehdyn paperin kanssa. Teoksissaan Syrjä käsittelee historiaan, ympäristöön tai tieteeseen liittyviä aiheita. 
Hänen työskentelyssään prosessi on tärkeä osa teosta. 
Ystävien uusin teoshankinta on Katja Syrjän Kissankäpälä – Lapsuusmuisto, josta hän kertoo seuraavasti: ”Tässä 
työssä olen kuvannut Kissankäpälän, Verikurjenpolven ja Merikohokin. Kaikki kuvan kasvit liittyvät 
lapsuusmuistoihin veneretkiltä Uudestakaupungista Ahvenanmaan saaristoon. Työ on jatkoa projektiin Aavan 
meren tuolla puolen /Värimatka/Ahvenanmaa jossa tein retkiä eri saariin ja paikkoihin Ahvenanmaalle 
perustuen äitini Marja Syrjän veneretkistämme kirjoittamaan päiväkirjaan vuosilta 1978-1982. Äidin ja minun 
tekstit samoista paikoista 40 vuoden aikavälillä kertovat havainnoista ja kokemuksista nyt ja silloin. Olen 
uuttanut väripigmenttejä näistä minulle erityisistä paikoista ja keräämilläni ja kuvaamillani kasveilla on pitkä 
historia minun ja äitini yhteisessä historiassa.” 

Tässä ennakkotietoa syksyn tulevasta matkasuunnitelmasta: 
Taidematka Madridiin lokakuussa 16 - 20.10.2022.  Lisätietoa saa Anneli Vesalta. Matkaohjelma tulee Museon 
nettisivuille Taidemuseon Ystävien osioon. 
 

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    rachel.nygardtaxell@gmail.com    

     

 

 

 

 

 Oletko jo antanut sähköpostisoitteesi Museon Ystävien viestejä varten? Sähköposti on tärkeä ja nopea 
viestikanava!  Annathan tietosi Annina Sirenille annina.siren@turuntaidemuseo.fi.  

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