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TURUN TAIDEMUSEON OPEILTA TIISTAINA 11.2. KLO 16.30 

Opettajien infotilaisuus järjestetään tiistaina 11.2. klo 16.30–18. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla 

ja jatkuu opastuksella kevään näyttelyihin. Noin tunnin mittaisella kierroksella pääset tutustu-

maan sekä Löytöretkiä-näyttelyyn että Studion ja Pimiön näyttelyihin. Saat myös vinkkejä mu-

seovierailuun oppilaiden kanssa. Tervetuloa! 

 

Ilmoittautumiset 7.2. mennessä: elli.liippo@turuntaidemuseo.fi  

 

OPASTUKSET PÄIVÄKODEILLE JA KOULUILLE 

Taidemuseo tarjoaa mielenkiintoisia ja räätälöityjä opastussisältöjä kaikenikäisille. Keväällä 

2020 koululaisopastuksia järjestetään myös aamuisin ennen museon avaamista.  

 

Kevään Elämyspolkukierrokset keskittyvät Löytöretkiä-näyttelyyn. Kakkosluokkalaisille suun-

nattu Kurkistus kuvataiteeseen -opastus sisältää tehtävämateriaalin, jonka avulla näyttelyn an-

tia voi työstää oppitunnilla museovierailun jälkeen.  

 

Opastusten hinnat: Päiväkotiopastus 25 € (kesto 30 min) / Koululaisopastus 35 € / Elämys-

polkuopastus 35 € (laskutus elämyspolkulomakkeella). Sisäänpääsy on ilmainen kaikille alle 

16-vuotiaille sekä turkulaisille 2. asteen oppilaitosten opiskelijoille.  

 

Varaa opastus soittamalla numeroon: (02) 2627 100 (ti–pe 11–19, la–su 11–17) tai lähettä-

mällä sähköpostia osoitteeseen: info@turuntaidemuseo.fi Ilmoitathan myös omatoimivierai-

lusta etukäteen! 

 

TALVILOMALLA TAIDEMUSEOON 

Talvilomaviikolla kannattaa pistäytyä taidemuseossa lasten kanssa. Museon aulassa on tiistaista 

sunnuntaihin (18.–23.2. klo 11–14) Löytöretkiä-työpaja, jossa luodaan aarrekarttoja taiteesta 

inspiroituen. 

 

KEVÄÄN 2020 NÄYTTELYT  

 

LÖYTÖRETKIÄ (24.1.–17.5.2020) 

Löytöretkiä esittelee lääketieteen ja kirurgian tohtori Lars Göran Johnssonin (s. 1930, Tam-

pere) keräämää ja museolle lahjoittamaa taidekokoelmaa. Runsas ja monipuolinen näyttely 

kertoo keräilijän rakkaudesta taiteeseen. Maalauksista, valokuvista ja veistoksista koostuva 

näyttely vie katsojan yllätykselliselle löytöretkelle kuvataiteen maailmaan. 
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SATU RAUTIAINEN: VILLAGE BOHEMIAN  

(24.1.–22.3.2020) 

Satu Rautiainen työskentelee pääosin vesi- ja öljyvärein paperille 

maalaten. Hän hyödyntää myös huonekaluja maalauspohjana. Tilaan 

levittäytyvä näyttelykokonaisuus muistuttaakin tekstiilein ja tape-

tein sisustettua huonetta, maalausta, jonka sisään voi astua. 

 

 

 

 

CLÉMENT COGITORE: LES INDES GALANTES  

(24.1.–22.3.2020) 

Les Indes Galantes (2017) on Clément Cogitoren tulkinta ranska-

laissäveltäjä Jean-Philippe Rameaun samannimisestä oopperabale-

tista (1735). Rameau käytti inspiraationlähteenään intiaaniheimo-

tanssien rytmejä ja liikkeitä. Cogitore vuorostaan tulkitsee libre-

tosta tulivuoren reunalle sijoittuvan kohtauksen  

Los Angelesin kaduilta lähtöisin olevan krump-tanssin keinoin. 

Hiphopiksi luettava krumping syntyi 90-luvulla Los Angelesin ge-

toissa vastarintana poliisiväkivallalle ja rasismille. 

 

Les Indes Galantes -videoteokseen voi tutustua myös You Tubessa  

 

Lisätietoa kevään näyttelyistä: http://turuntaidemuseo.fi/nayttelyt/  

 

Kolmesti vuodessa ilmestyvä pedakirje kokoaa Turun taidemuseon museopedagogiikkaa kos-

kevat kuulumiset yhteen. Emme käytä yhteystietojasi muuhun tarkoitukseen tai jaa niitä eteen-

päin. Haluatko poistua pedalistalta? Ilmoita poistumisesta sähköpostilla: elli.liippo@turuntai-

demuseo.fi  

 

Nähdään taidemuseossa! 

Elli Liippo 

Museolehtori  

elli.liippo@turuntaidemuseo.fi / 040 359 0087 

https://www.youtube.com/watch?v=9h9HP-VOJv4&list=FLIJYvYVJxJfVsNWRn9trq4w&index=6
http://turuntaidemuseo.fi/nayttelyt/

