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Bästa Konstmusei Vänner 
 
 
 
 
Sommaren har gett oss efterlängtad energi och efter en lång paus kan vi åter bjuda på kultur och 
konstupplevelser för alla smaker. Höstsäsongen hämtar med sig smakbitar av alla slag när vi 
kommer igång. Åbo Konstmusei Vänner har sin egen mötesplats i vårt förnämliga konstmuseum. 
Här nedan förtecknas programpunkterna i museet och som avslutning på hösten en kväll på Tiljan. 
 
Vi ber er komma ihåg att till alla våra tillställningar krävs förhandsanmälan till Museets infopunkt 
(tfn 040 6323378 eller info@turuntaidemuseo.fi).  
Till kvällen ’Mitt käraste konstverk’ sker anmälan till Anneli Vesa. 
 
 
 
21.9.2022 kl 17.30 Konstnärsmöte i museet : Katja Syrjä 
Denna träff som var inplanerad redan till vårsäsongen måste inhiberas med anledning av 
koronaläget men vi fick nu i samband med öppningen av hennes utställning Miss Veronica i 
Studion tillbringa en stund i hennes sällskap omgivna av hennes arbeten. Nu har vi möjlighet att 
träffa henne under en medlemskväll och höra henne berätta om sina arbeten och sin kreativa 
skapandeprocess – annorlunda och spännande. Hennes konstverk Kissankäpäliä-
lapsuudenmuistoja är vännernas senast inköpta konstverk.  
 
25.10.2022 kl 17.30 kuratorsrunda med Mia Haltia som guide med presentation av utställningen 
Greta Hällfors-Sipilä & Sulho Sipilä 
Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) och Sulho Sipilä (1895–1949) var två ovanligt fördomsfria 
konstnärer i 1910-talets Finland. Tidens radikala konstriktningar i Europa bröt med bildkonstens 
traditionella föreställande form och gav upphov till nya färguttryck. Greta och Sulho kastade sig 
ivrigt in i dessa experiment. Deras gemensamma liv och konst är ett fascinerande ämne som 
väcker många frågor. Verken förmedlar livsglädje och samtidigt också ensamhet och melankoli. 
Utställningen presenterar konstnärsparets konst och liv från 1910- till 1940-talet med cirka 60 verk 
från olika samlingar. 
 
24.11.2022 kl 17.30 Hållpunkter på vägen : äldre amanuensen Christian Hoffmann avgick med 
pension våren 2022 efter att ha varit i museets tjänst över 30 år inom olika positioner; nu har vi 
möjlighet att ta del av hans erfarenheter längs vägen och höra honom berätta om för honom 
centrala verk i Åbo konstmuseums samlingar samt om möten med personer som donerat verk till 
samlingarna. 
 
1.12.2022 kl 18.00-20.00 ’Mitt käraste konstverk’ – kväll på Åbo svenska teaters Cafe Tiljan 
Äntligen efter två års uppehåll kan vi åter förverkliga denna temakväll. Nu har turen gått till 
personer från teaterns och dansens värld: Jukka Aaltonen/ÅST, Mikko Kouki/Åbo stadsteater, Tiina 
Lindfors/dansteatern ERI och Raija Lehmussaari. Under kvällen berättar teaterchefen Jukka 
Aaltonen även om Åbo Svenska Teater. 
Som avslutning avnjuter vi Tiljans smakliga kvällsbit. Anmälan till Anneli Vesa senast 15.11 
(anneli.vesa@gmail.com) ; uppge även eget telefonnummer och information om ev diet. Så snart 
platsreservation konfirmerats inbetalas avgiften på 60 € till konto FI94 5716 9020 0797 81.  
Uppge eget namn i meddelandefältet. 
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Till höstens händelser hör även en fin konstresa till Madrid 16-20.10.2022 som tyvärr blev 
fullbokad i förtid ! Det är vår förhoppning att kunna erbjuda någon ny konstresa till ett europeiskt 
konstcentrum denna verksamhetsperiod. Mera därom senare. 
 
 
Vårsäsongen 2023 är en utfärd till EMMA i Esbo under planering; Kakkonen Collection och 
Tapio Wirkkala – Form kommer att öppnas där senare. 
 
 
Hjärtligt välkomna till våra tillställningar ! 
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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 
 
Vill du ha nyhetsbrevet  från Åbo Konstmuseum till din e-post? Det innehåller information om 
aktualiteter i museet och sänd ut 1-2 gånger i månaden. Du kan enkelt beställa det via museets 
hemsida. 
 
Och om du har museikort hoppas vi du visar upp det i kassan – på detta sätt stöder du även 
museet ! 
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