
   Tammikuu 2023 

 

Hyvät Taidemuseon Ystävät! 
 
Toivotamme kaikille hyvää alkanutta vuotta! Aktiivinen kulttuurivuosi on edessämme ja  
tarjolla on jälleen mielenkiintoista ohjelmaa vuodelle 2023, nauttikaa ja osallistukaa:  
 
KEVÄTKAUDEN OHJELMA 
Huomioithan, että kaikkiin museossa tapahtuviin tilaisuuksiin tarvitaan 
ennakkoilmoittautuminen museon infoon (puh.040 6323 378). 
 
23.2. klo 17.30: Aleksis Kivi Suomen kuvataiteessa 
Kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven (1834-1872) kuolemasta on kulunut 150v. Saamme 
museoon vieraaksemme taiteilija Juha Lukalan. Hän kertoo Aleksis Kiven tuotannon 
vaikutuksesta suomalaisessa kuvataiteessa. 
 
11.3.Taideretki kohteena  Espoon modernin taiteen museo EMMA 

Retken ohjelma:  
- klo 9.00 lähtö Turun Akatemiatalon juhlasalin edestä kohti Espoota. 
- retkemme aikana nautimme lounaan EMMAn Cafe Zoceriassa (keitto+ 

leipä+kahvi/tee + marjapiirakka + vanilijakastike) omaan tahtiin näyttelyihin 
tutustumisen lomassa,  

- paluumatkalle kohti Turkua  klo 15. 
- retken hinta 70 eur sisältäen matkan, EMMA-opastuksen ja lounaan. Lisäksi 

pääsymaksu (eläkeläiset/10eur, museokorttilaiset ja yli 70v/0 eur, muut 16eur) 
- sitovat ilmoittautumiset 26.2. mennessä Anneli Vesalle s-postitse 

(anneli.vesa@gmail.com), anna myös oma puh.numerosi.  
- heti paikan varmistumisen jälkeen maksa 70 eur + mahdollinen pääsymaksusi tilille 

FI94 5716 9020 0797 81 (viestikenttään osallistujan nimi). Museokortti mukaan! 
 
EMMA Espoon modernin taiteen museo:  

Collection Kakkonen  
Kauppaneuvos Kyösti Kakkosen mittavasta, yli 10 000 teosta sisältävästä yksityisestä 
kokoelmasta on koottu pitkäaikaiseen lainaan EMMAan noin 1300 teosta sisältävä 
kokonaisuus. Collection Kakkonen -näyttelyyn on kuratoitu laaja, noin 600 teosta sisältävä 
näyttely, joka tarjoaa ainutlaatuisen läpileikkauksen suomalaiseen lasi- ja 
keramiikkataiteeseen. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Kyösti Kakkosen, EMMAn ja 
Espoon kaupungin kanssa ja sen on kuratoinut EMMAn amanuenssi Aura Vilkuna 
 
Meillä on opastettu kierros Collection Kakkonen näyttelyyn. Sen jälkeen omatoiminen  
tutustuminen Tapio Wirkkala – Muoto  ja Yrjö Kukkapuro – Taikahuone näyttelyihin  

Tapio Wirkkala – Muoto  
Arkkitehti Juhani Pallasmaan kuratoima näyttely Tapio Wirkkala – Muoto, käsittelee Tapio 
Wirkkalan veistoksellista tuotantoa eri näkökulmista. Yhteistyössä Tapio Wirkkala Rut Bryk 
Säätiön kanssa toteutettu näyttely tuo esille Wirkkalan ainutlaatuisuuden valtavan 
monipuolisena taiteilijana ja muotoilijana. Tapio Wirkkala (1915–1985) on suomalaisen 
modernin muotoilun johtohahmo, jolla oli erityinen kyky toimia sekä taideteollisuuden että 
taiteen alueilla, eri materiaalien parissa ja eri mittakaavoissa. 
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Yrjö Kukkapuro – Taikahuone  
EMMAn vuoden 2023 päänäyttely esittelee suomalaisen muotoilun pitkän linjan 
vaikuttajan, Yrjö Kukkapuron (s. 1933 Viipurin maalaiskunnassa), värikästä, 
mielikuvituksellista ja kokeellisia muotoja hyödyntävää tuotantoa. Muotoilijan 90-
vuotisjuhlavuonna järjestettävä Yrjö Kukkapuro – Taikahuone -näyttely nostaa Kukkapuron 
tuotannon rinnalle hänen suuren ja pitkäaikaisen innoittajansa – taiteen. 
 
Halukkailla on myös mahdollisuus tutustua Björn Weckströmin näyttelyyn ”Koru kuin 
veistos” Kello- ja korumuseo Kruunussa (sijaitsee näyttelykeskus WeeGeen naapurissa). 
Sisäänpääsymaksun kukin maksaa erikseen. 
 
13.4. klo 17.30 kuraattorikierros amanuenssi Selina Kiiskisen johdolla Shoji Uedan 
näyttelyyn. 
Turun taidemuseon kevätkauden avaa Shoji Uedan (1913–2000) näyttely, joka esittelee 
taiteilijan teoksia koko uran ajalta ensimmäistä kertaa Suomessa. Uedaa pidetään yhtenä 
aikansa merkittävimpänä japanilaisena valokuvaajana, ja hänet tunnetaan erityisesti 
surrealistisista ja unenomaisista kuvistaan, joissa ihmishahmot, usein taiteilijan 
perheenjäsenet, on sommiteltu leikkisästi hiekan ja taivaan maisemaan.  
Turun taidemuseossa nähdään yli 130 taiteilijan vedostamaa valokuvaa, ja se pitää sisällään 
Uedan varhaista tuotantoa 1930-luvulta, ikonisia potretteja Tottorin rannikolla ja dyyneillä, 
realismia hipovia kuvasarjoja ja impressionistisia värikuvia 1980-luvulta. 
 
20.4. klo 18.00 Vuosikokous museossa 
Virallinen kokouskutsu on Turun Sanomissa ja Åbo Underrättelser-lehdessä n. 2 viikkoa 
ennen kokousta. 
 
3.5. klo 17.30 Turun Taiteen talo tutuksi: oppaana Heini Aho ja mahdollisesti paikalla 
myös toim.joht. Jere Pensikkala
Turun Taiteen talo on keväällä 2022 avattu taiteen ja kulttuurin koti taiteen tekijöille, 
kaupunkilaisille ja matkailijoille. Taiteen talo sijaitsee Rettigin vanhassa tupakkatehtaassa 
keskellä Turun Vanhaakaupunkia, osoite Nunnankatu 4. Kokoontuminen sisäpihalla olevalla 
pääovella. Sisäpihalle pääsee Nunnankadun puoleisesta kävelyportista.

Ennakkotietoa tulevan syksyn ohjelmasta:
 
Taidematka kohteena Bilbao ja San Sebastian 8.-13.10.2023.  
Matkaohjelman valmistuttua se julkaistaan Turun taidemuseon verkkosivuilla. Jäsenet, jotka 
ovat s-postituslistalla saavat retkiohjelman sähköpostiinsa. Matkaa koskevaa tietoa saa 
Anneli Vesalta. 
 
Tervetuloa tilaisuuksiimme! 

 

Turun Taidemuseon Ystävät – Åbo Konstmusei Vänner Ry 

Ilpo Lahti           Anneli Vesa                  Elina Rosenqvist      Rachel Nygård-Taxell 

puheenjohtaja        varapuh.johtaja             sihteeri                           ruotsinkiel.sihteeri             

040 556 3273         040 508 0260                0400 224 786       040 727 9480 
ilpo.lahti@fimnet.fi   anneli.vesa@gmail.com    elinak.rosenqvist@gmail.com       rachel.nygardtaxell@gmail.com 

 

Oletko jo antanut sähköpostisoitteesi? Jos et, annathan tietosi Elina Rosenqvistille, 
elinak.rosenqvist@gmail.com. Viestit sähköpostilla mahdollistavat nopean ja sujuvan 
tiedon jakamisen jäsenillemme.  
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