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Bästa Konstmusei Vänner 
 
Vi önskar er alla ett gott nytt konstår ! Ett aktivt kulturår ligger framför oss och vi kan åter erbjuda 
ett intressant program för året 2023 – njut och delta ! 
 
VÅRSÄSONGENS PROGRAM  
Vi ber er alla obervera att till alla programpunkter som arrangeras i museet behövs 
förhandsanmälan till museets infopunkt , tfn 040 6323 378 ! 
 
23.2. kl 17.30 Aleksis Kivi i Finlands bildkonst 
Det har förflutit 150 år sedan vår kända nationella författare Aleksis Kivi (1834-1872) avled. Vi har 
äran få besök av konstnären Juha Lukala. Han berättar om Aleksis Kivis prouktion och inverkan på 
den finska konstnärslivet. 
 
11.3. Konstutfärd med Esbos museum för modern konst EMMA som mål 
Utfärdsprogram: 

- Kl 9.00 avfärd från Akademihusets entré med destination Esbo 
- Under dagen anjuter vi lunch i EMMAs Cafe Zoceria (soppa+bröd+kaffe/te + 

bärpirog+vaniljsås) i egen takt och som paus mellan att vi bekantar oss med museets 
utställningar på egen hand. 

- Återfärd till Åbo kl 15. 
- Pris för utfärden 70 € inkluderande resa, EMMA-guidning och lunch. Tillkommer inträde: för 

pensionärer 10 €, med museikort och för personer över 70 år/ 0 €, övriga 16 €. 
- Bindande anmälningar senast 26.2. till Anneli Vesa per e-post (anneli.vesa@gmail.com) ; 

ange även ditt eget telefonnummer 
- Genast platsen konfirmerats sker betalning 70 € + möjlig inträdesavgift till konto FI94 5716 

9020 0797 81 med angivande av deltagarens namn i meddelandefältet.  Ta med 
museikortet ! 
 

EMMA Esbos museum för modern konst 
 
Collection Kakkonen 
Ur kommerserådet Kyösti Kakkonens omfångsrika privata konstsamling på över 10000 verk har 
med lång lånetid kunnat sammanställas en utställning i EMMA med över 1300 arbeteten. 
Utställningen Collection Kakkonen som nu presenteras omfattar en kollektion på ca 600 arbeten 
som geomlyser den finländska glas- och keramikonsten under åren. Utställningen har förverkligats 
i samarbete med Kyösti Kakkonen, EMMA och Esbo stad och den har kuraterats av amanuens 
Aura Vilkuna. 
Föreningen får en guidad tur genom Collection Kakkonen. Därefter får var och en på egen hand 
bekanta sig med utställningarna Tapio Wikrkkala – Form och Yrjö Kukkapuro – Det magiska 
rummet. 
 
Tapio Wirkkala - Form 
är en utställning med Tapio Wirkkalas skulpturer och om det skulpturala i hans formspråk. I de 
skulpturer och föremål av Wirkkala som visas upprepas ofta samma former. Den har producerats i 
samarbete med Stiftelsen Tapio Wirkkala Ruth Bryk med arkitekten Juhani Pallasmaa som 
kurator.Wirkkalas formspråk varierade beroende på skalan, materialet och användningsändamålet, 
men karakteristiskt för det var alltid en fortlöpande utveckling av form- och rörelseteman. 
Utgångspunkten låg ofta i ett motiv med anknytning till naturen. Wirkkala var en exceptionellt 
mångsidig konstnär vars arbete sträckte sig från grafisk design till föremåls- och produktdesign. 
Han var också en av de första konstnärerna i vårt land som gjorde helt abstrakta skulpturer. 

Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet 

EMMA – Esbo moderna konstmuseums huvudutställning år 2023 presenterar en person som länge 

har haft stort inflytande på finsk formgivning, Yrjö Kukkapuro (f. 1933 i Viborg landskommun). 

Hans produktion är färggrann, fantasifull och utnyttjar experimentella former. Utställningen som 

arrangeras under formgivarens 90 års jubileumsår stärker EMMAs redan tidigare starka  
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designutbud betydligt och på ett nytt sätt. Utställningen Yrjö Kukkapuro – Det magiska 

rummet lyfter vid sidan av hans produktion fram Kukkapuros stora och långvariga inspiration – 

konsten. 
 

Den som så önskar kan även beakanta sig med Björn Weckströms utställning ”Koru kuin veistos” i 

det närbelägna Klock- och smyckesmuseet Kronan som finns granne med utställningscentret 

WeeGee. Besökare betalar inträdesavgiften skilt. 

13.4. kl 17.30 kuratorsrunda med amanuens Selia Kiiskinen med presentation av Shoji Uedan – 

utställningen i museet. Shoji Ueda (1913–2000) var en av sin tids mest uppmärksammade japanska 

fotografer. Han är speciellt känd för sina surrealistiska och drömlika fotografier från kusten och 

sanddynerna i prefekturen Tottori, där människorna – ofta konstnärens familjemedlemmar – på ett 

lekfullt sätt komponerats samman med sandlandskapet och himlen. Uedas verk förmedlar en stark 

känsla för humor och en särskild estetisk syn på världen. 

På Åbo konstmuseum presenteras för första gången i Finland verk från Uedas hela karriär. På 

utställningen visas tidiga verk från 1930-talet, ikoniska porträtt i sandiga landskap, bildserier som 

gränsar till realismen och impressionistiska färgfoton från 1980-talet. 

Utställningen har producerats i samarbete med Shoji Uedas barnbarn Yutaka Masutani. 

 
20.4.2023 kl 18.00 Årsmöte i Konstmuseet 
Officiell möteskallelse kommer att publiceras i Turun Sanomat och Åbo Underrättelser ca 2 veckor 
före mötet. 
 
3.5. kl 17.30 bekantar vi oss med Konstens hus; guide Heini Aho och möjligen även husets 
VD Jere Pensikkala 
Våren 2022 öppnades Konstens hus för konstutövning för konst och kultur, stadsbor och 
besökande. Konstens hus finns i Rettigs gamla tobaksfabrik mitt i de gamla åbokvarteren med 
adress Nunnegatan 4. VI samlas på innergården vid huvuddörren.  

Och sen ännu litet förhandsinformation höstens kommande reseplaner: 

Konstresa till Bilbao och San Sebastian 8-13.10.2023. Tilläggsupplysningar ges av Anneli Vesa. 
Reseprogrammet publiceras på Museets nätsidor under fliken Konstmusei Vänner. Den som har 
uppgett e-post-adress erhåller information till denna. 

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   rachel.nygardtaxell@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  elinak.rosenqvist@gmail.com 
 
Och om du har museikort hoppas vi du visar upp det i kassan – på detta sätt stöder du även 
museet ! 
 
Och kom ihåg att vi öskar förhandsanmälan till våra evenemang ! 
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