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Hyvä Taidemuseon Ystävä! 

Kesä on antanut meille kaivattua energiaa ja pitkän tauon jälkeen on taas kulttuuria ja 

taidetapahtumia tarjolla jokaiseen makuun. Syyskausi tuo tullessaan lisää makupaloja! Meillä Turun 

Taidemuseon Ystävillä on oma kohtaamispaikkamme upeassa taidemuseossamme. Alla ohjelmaamme 

museossa sekä kauden päätteeksi ilta Tiljanissa. 

Muistathan, että kaikkiin syksyn tilaisuuksiin tarvitaan ennakkoilmoittautuminen museon infoon 

(puh. 040 6323378 tai info@turuntaidemuseo.fi),  Rakkain taideteokseni–iltaan ilmoittaudu Anneli 

Vesalle. 

 

21.9. klo 17.30 Taitelijatapaaminen museossa: Katja Syrjä 

Kevätkaudelle suunniteltu tilaisuus jouduttiin peruuttamaan, tosin hänen upean näyttelynsä Miss 

Veronica avajaisissa saimme viettää hetken Katjan ja hänen teostensa parissa. Nyt saamme hänet 

jäseniltaamme kertomaan omasta taiteestaan ja metodeistaan. Tarinat teosten taustoista ja taitelijan 

luomisprosessista ovat kiehtovia. Hänen teoksensa Kissankäpäliä – lapsuusmuistoja on ystävien 

uusin hankinta. 

 

25.10. klo 17.30 Kuraattorikierros Mia Haltian johdolla näyttelyyn Greta Hällfors-Sipilä & Sulho 

Sipilä. 

Greta Hällfors-Sipilä (1899–1974) ja Sulho Sipilä (1895–1949) olivat 1910-luvun Suomessa kaksi 
poikkeuksellisen ennakkoluulotonta taiteilijaa. Ajan radikaalit taidesuunnat Euroopassa hajottivat 
kuvataiteen perinteistä esittävää muotoa ja loivat uudenlaista väri-ilmaisua. Näihin kokeiluihin Greta 
ja Sulho heittäytyivät innolla. . Teoksista välittyvän elämänilon vastapainona nähdään paikoin myös 
yksinäisyyttä ja melankoliaa. Näyttely esittelee taiteilijapariskunnan taidetta ja yhteiseloa aina 1910-
luvulta 1950-luvulle noin 60 eri kokoelmista lainatun teoksen voimin. 
 

24.11. klo 17.30 Matkan varrelta: Turun taidemuseossa yli 30-vuotisen uran eri tehtävissä tehnyt ja 

keväällä 2022 eläkkeelle jäänyt vanhempi amanuenssi Christian Hoffmann kertoo hänelle tärkeistä 

Turun taidemuseon kokoelman teoksista sekä kohtaamisista teoksia lahjoittaneiden henkilöiden 

kanssa.  

 

1.12. klo 18.00-20.00  Rakkain taideteokseni –ilta Turun Ruotsalaisen teatterin Tiljan Cafessa. 

Vihdoinkin kahden vuoden koronatauon jälkeen voimme jälleen toteuttaa teemailtamme. Nyt on 

vuorossa henkilöitä teatterin ja tanssin maailmasta: Jukka Aaltonen/ÅST, Mikko Kouki/Turun 

kaupunginteatteri, Tiina Lindfors/Tanssiteatteri ERI ja Raija Lehmussaari. Illan aikana teatterinjohtaja 

Jukka Aaltonen kertoo Åbo Svenska Teaterista. 

Illan päätteeksi nautimme Tiljanin maittavan iltapalan. Ilmoittautumiset Anneli Vesalle  15.11 

mennessä (anneli.vesa@gmail.com), anna myös oma puh.numerosi ja tieto erikoisruokavalion 

tarpeesta. Heti paikan varmistumisen jälkeen maksa 60 eur tilille FI94 5716 9020 0797 81 

(viestikenttään osallistujan nimi).  
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Syksyn ohjelmassa on myös upea taidematka Madridiin 16.-20.10.2022, mutta paikat täyttyivät 

ennätysajassa! Toivottavasti voimme lähiaikoina toteuttaa seuraavan taidematkan johonkin Euroopan 

taidekeskukseen. Siitä lisää myöhemmin. 

 

Kevätkaudelle 2023 on suunnitteilla matka Espoon EMMAan, jonne tulossa  mm. Kakkonen Collection 

ja Tapio Wirkkala – Muoto. 

 

Toivotamme kaikki jäsenemme tervetulleiksi syyskauden tilaisuuksiin!  

 

 

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 Turun Taidemuseon Ystävien viestejä varten? Erityisesti 

korona-aikana sähköposti on tärkeä viestikanava!  Annathan tietosi Annina Sirenille 

annina.siren@turuntaidemuseo.fi.  

  Haluatko saada omaan sähköpostiisi Turun taidemuseon uutiskirjeen, jossa tietoa museon 

ajankohtaisista kuulumisista 1-2 kertaa kuukaudessa? Voit tilata sen helposti museon 

verkkosivuilta. 

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