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Hyvä Ateneumin ystävä,
Ateneumin ystävien entinen toiminnanjohtaja Pasi Järvinen on lokakuun alusta aloittanut uuden työn
projektipäällikkönä Suomen Japanin instituutissa. Pasin puolesta välitän häneltä terveiset ja kiitokset
kuluneista vuosista Ateneumin ystävien toiminnassa! Olen itse aloittanut Ateneumin ystävien
toiminnanjohtajana syyskuun puolivälissä. Ensimmäiset viikot ovat vierähtäneet vauhdilla, mutta myös
suurella innostuksella. Odotan innolla tulevia retkiä ja tapahtumia Teidän kanssanne!
Hyppään puikkoihin kiinnostavaan aikaan, Ateneumin ystävät ry täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Tulevista
juhlallisuuksista laitan teille tarkempaa tietoa alkuvuodesta. Tässä vaiheessa vinkkaan kuitenkin laittamaan
päivämäärän pe 15.2. kalenteriin, jolloin järjestämme illallistilaisuuden Ateneumissa. Illalliskortit tulevat
myyntiin vielä tämän vuoden aikana.
Ateneumin ystävät juhlivat lahjoittamalla Marcus Collinin (1882-1966) teoksen Mustapukuinen nainen
(1918) Ateneumin kokoelmaan, teos on esillä Ateneumin lipunmyyntisalissa. Osallistumalla Ateneumin
ystävien juhlakeräykseen, olet mukana lahjoittamassa merkittävää teosta Ateneumin kokoelmaan!
Lue lisää juhlakeräyksestä: ateneum.fi/ystavat/lahjoita-teos-ateneumin-kokoelmaan
Kohtaamisia kaupungissa – suomalaista taidetta 1900-luvulta -näyttely jatkuu vielä 20.1. asti.
Seuraavaksi näemme Ateneumissa tsekkiläisen František Kupkan taidetta 22.2.2019 avautuvassa
näyttelyssä. František Kupka (1871–1957) tunnetaan abstraktin taiteen pioneerina. Pitkän uran Pariisissa
tehneen taidemaalarin retrospektiivin kautta voi tutustua länsimaisen taiteen historiaan: monivaiheisiin
muutoksiin perinteisistä muotokuvista kohti abstraktia ilmaisua. Kupkan taidetta on kuvailtu ”moderniksi
värien runoudeksi”. Kansainvälinen suurnäyttely kattaa taiteilijan koko uran 1890-luvulta 1950-luvulle.
Ystävien ennakkoavajaiset näyttelyyn pidetään keskiviikkona 20.2. klo 17–20. Sisäänkäynti museoon
kutsua näyttämällä klo 17 alkaen, puheet pääportaikossa klo 18. Ei ennakkoilmoittautumista, kutsut
lähetetään helmikuun alkupuolella.
Huomioittehan ystävällisesti, että koko museorakennus, mukaan lukien Ateneum Bistro, on avajaispäivänä
suljettu klo 16–17.

ATENEUMISSA TAPAHTUU
Nämä tapahtumat ovat avoimia kaikille eikä niihin voi ennakkoilmoittautua. Tapahtumiin on Ateneumin
ystävillä vapaa pääsy, ellei toisin mainita. Noutakaa sisäänpääsytarra kassalta/infosta.
Kohtaamisia kaupungissa -luentosarja klo 17 Ateneum-salissa.
To 8.11. Kokoelmahallintajohtaja Riitta Ojanperä: Taide modernissa maailmassa. Suomeksi.
To 22.11. Kirjailija Agneta Rahikainen: Vierge moderne – Edith Södergran och ”den nya kvinnan”. Ruotsiksi.
To 13.12. Erikoistutkija Anu Utriainen: Ylevästä riisuttu alaston. Suomeksi.
Ateneum Live -keskusteluilta Baba Lybeckin johdolla Ateneum Bistrossa ke 14.11. klo 18. Vieraat
julkistetaan tilaisuutta edeltävällä viikolla.
Circo Aereo: Perhonen - koko perheen nykysirkusesitykset 21.11.- 29.11.
Tarina miehestä, joka elää perhosen elämän. Saammeko yhdessä kotelon seinät avautumaan ja hänet
lentämään? Taikuutta ja komiikkaa yhdistävä esitys sopii yli 5-vuotiaille katsojille. Kesto 40 min. Ateneumin
ystävät saavat lipuista alennuksen, aikuiset 15€ (norm. 18€) ja lapset 8€ (norm. 10€). Liput voi ostaa
Ateneumin verkkokaupasta www.holvi.com/shop/kansallisgalleria/section/ateneum/circo-aereo-perhonen
alennuskoodilla AteYstAikuinen (15€) ja AteYstLapsi (8€).
Tarkempaa tietoa näistä ja muusta tulevasta ohjelmasta www.ateneum.fi/tapahtumakalenteri
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JÄSENOHJELMA
TI 13.11. KLO 17 OPASTUS A.W. FINCH -NÄYTTELYYN DIDRICHSENIN TAIDEMUSEOSSA
Alfred William Finch (1854–1930) syntyi Belgiassa englantilaiseen perheeseen. Vuonna 1897 Finch tuli
Suomeen johtamaan huonekalu- ja keramiikkatehdas Iriksen keramiikkaosastoa Porvoossa. Hän toimi
kuvataiteilijana ja keramiikan opettajana Suomessa kolme vuosikymmentä ja vaikutti keskeisesti Suomen
taiteen kansainvälistymisessä. Näyttely esittelee Finchin uraa taidemaalarina, graafikkona ja keraamikkona
käsittäen otoksen Finchin taiteesta 1880-luvulta 1920-luvun lopulle. Lue lisää:
www.didrichsenmuseum.fi/nayttelyt/tulevat-nayttelyt/alfred-william-finch
Hinta 17€ (eläkeläiset/opiskelijat 13€) sisältää sisäänpääsyn ja opastuksen. Ilmaiseen sisäänpääsyyn
oikeuttavalla kortilla opastuksen hinta on 5e. Sitovat ilmoittautumiset to 8.11. mennessä

LA 17.11. KLO 9.30 TYÖHUONEKIERROS JA VALOKUVATAITEEN YSTÄVÄMYYNTI KALASATAMAN
TAITEILIJATALOSSA
Valokuvataiteilijoiden liitto kokoaa noin 50 taiteilijan teoksia esille ja myyntiin 10 työhuoneeseen
Kalasataman taiteilijatalossa. Yleisesti valokuvataiteesta ja teoksista meille kertoo Valokuvataiteilijoiden
liiton toiminnanjohtaja Henna Harri. Lisäksi paikalla on valokuvataiteilija Kalle Kataila ja taidemaalari Jan
Neva kertomassa itse omista työtiloistaan ja taiteestaan.
Hinta 10€ sisältää opastuspalkkion esitteleville taiteilijoille. Sitovat ilmoittautumiset su 11.11. mennessä.

TI 20.11. KLO 17 OPASTUS GILBERT & GEORGE: THE MAJOR EXHIBITION -NÄYTTELYYN HELSINGIN
TAIDEMUSEOSSA
Brittiläisen taiteilijaparin Gilbert & Georgen näyttely THE MAJOR EXHIBITION on heidän ensimmäinen
merkittävä näyttelynsä Pohjoismaissa kahteenkymmeneen vuoteen. Gilbert & Georgen taide ilmentää
heidän tunteitaan ja ajatuksiaan. Sen on tarkoitus haastaa, provosoida, kyseenalaistaa, hajottaa, innoittaa ja
jopa järkyttää yleisöä. Heidän taiteensa syvintä ydintä on anarkistinen huumori, joka tempaa katsojan
mukaansa käyttämällä vastakkainasetteluja, asioiden kääntämistä päälaelleen, paradokseja tai silkkaa
absurdismia. Lue lisää: www.hamhelsinki.fi/exhibition/gilbert-george-the-major-exhibition
Hinta 17€ (eläkeläiset/opiskelijat 13€) sisältää sisäänpääsyn ja opastuksen. Ilmaiseen sisäänpääsyyn
oikeuttavalla kortilla opastuksen hinta on 5€. Sitovat ilmoittautumiset to 15.11. mennessä.

LA 15.12. JOULURETKI PORVOOSEEN
Suuntaamme aluksi Porvoon Taidetehtaan joulumarkkinoille, missä on myynnissä laaja valikoima
suomalaista käsityötä noin 150 myyntikojulla. Lounaan jälkeen tutustumme opastetulla kierroksella Vanhan
raatihuoneen taiteeseen ja 1700-lukulaiseen Holmin taloon. Ennen paluuta kotiin on vielä hetki aikaa
tutustua Porvoon vanhaan kaupunkiin omatoimisesti ja vierailla vaikka Porvoon keskiaikaisessa
tuomiokirkossa.
Hinta 60€ sisältää bussikuljetuksen, lounaan ja opastuksen. Kohteisiin on vapaa pääsy, joten retken hinta on
kaikille sama. Sitovat ilmoittautumiset ti 20.11. mennessä.

KE 9.1. KLO 17 KURAATTORIKIERROS KOHTAAMISIA KAUPUNGISSA -NÄYTTELYYN
Tutustumme Ateneumin Kohtaamisia kaupungissa -näyttelyyn sen kuraattorin, erityisasiantuntija Anu
Utriaisen johdolla. Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Sitovat
ilmoittautumiset 31.12. mennessä.

LA 19.1. OPASTUS ROLANDO JA SIV PIERACCININ KOKOELMANÄYTTELYYN KERAVAN
TAIDEMUSEOSSA
Yli neljäkymmentä vuotta Suomessa asunut italialainen Rolando Pieraccini on toiminut pitkään suomalaisen
kulttuurin puolesta taidekirjojen, taidegrafiikan ja kirjallisuuden kustantajana sekä keräilijänä. Näyttelyn
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painopiste on grafiikassa, mutta mukana on myös maalauksia, piirustuksia ja luonnoksia Pieraccinin Keravan
taidemuseolle lahjoittamasta kokoelmasta. Opastuksen meille pitää Ateneumista juuri eläköitynyt
erikoisasiantuntija Erkki Anttonen.
Hinta 10€ sisältää sisäänpääsyn ja opastuksen. Ilmaiseen sisäänpääsyyn oikeuttavalla kortilla opastuksen
hinta on 6€. Sitovat ilmoittautumiset 31.12. mennessä.

10.- 14.5.2019 TAIDEMATKA VENETSIAAN, PADOVAAN JA BOLOGNAAN
Kevään taidematkalla vierailemme Venetsiassa, Padovassa ja Bolognassa. Venetsiassa tutustumme
kaupunkiin ja biennaaliin sekä vierailemme Dogen palatsissa. Padovassa näemme Giotton freskot Capella
Scrovegnissa sekä Tiepolon freskot Villa Pisanissa. Matkan lopuksi suuntaamme Bolognaan, missä
tutustumme Palazzo Comunalen arkeologisille kaivauksille ja Sala Borsan kirjastosaleihin. Viimeisenä
retkipäivänä teemme opastetun kierroksen Pinacoteca di Bolognaan, jonka kokoelmissa on mm. Raphaelin,
Peruginon, Tintoretton, Giorgio Vasarin ja Bartolomeo Cesin teoksia.
Ohjelma:
Pe 10.5. klo 06.00 Lähtö Lufthansan reittilennolla, välilasku Münchenissä. Jätämme laukkumme aluksi
hotelliimme (Belle Arti), jonka jälkeen tutustumme kävellen Venetsian keskeisiin nähtävyyksiin. Lounaan
jälkeen tutustumme Dogen palatsiin. Iltapäivä on vapaata aikaa.
La 11.5. Suuntaamme yhdessä kohti Venetsian biennaalia. Suomen paviljongin jälkeen tutustumme
biennaaliin omaa tahtia.
Su 12.5. Matkustamme bussilla Padovan lähelle 1700-luvun puolivälissä valmistuneeseen Villa Pisaniin.
Vierailun jälkeen matka jatkuu Padovaan, missä teemme kiertoajelun ja nautimme lounaan. Lounaan jälkeen
vierailemme Cappella Scrovegnissa. Tämän jälkeen suuntaamme kohti Bolognaa, missä majoitumme Millenn
Hotel Bolognaan.
Ma 13.5. Tutustumme kävellen Bolognaan ja näemme mm. Piazza Maggioren ja San Petronion tuomiokirkon
sekä keskiajalta peräisin oleva kaupungintalon. Piazza Nettunolla näemme ns. kuningas Enzon palatsin.
Vierailemme Palazzo Comunalessa ja Sala Borsassa sekä palatsin arkeologisilla kaivauksilla. Lisäksi
poikkeamme Archiginnasion kirjastossa katsomassa anatomista salia sekä Start Mater -salia. Iltapäivä
vapaata aikaa.
Ti 14.5. Huoneiden luovutus. Opastettu kierros Pinacoteca di Bolognaan, klo 18.50 Paluu Lufthansan
reittilennolla, välilasku Frankfurtissa, klo 00.30 Saavumme Helsinkiin
Matkan hinta on 1566€, jos ryhmäkoko on 20 henkeä. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 322 €. Yhden
hengen huoneita on hotelleissamme rajallisesti, voin yhdistää kiinnostuneita myös yhteisiin kahden hengen
huoneisiin.
Hintaan sisältyy:








Lufhansan reittilennot turistiluokassa + verot ja viranomaismaksut
kahden yön majoitus ja aamiaiset Hotelli Belle Artissa *** (paikallinen luokitus)
kahden yön majoitus ja aamiaiset Millenn Hotel Bologna *** (paikallinen luokitus)
kuljetukset ohjelman mukaan, mukaan lukien matka Venetsiasta Padovan kautta Bolognaan
sisäänpääsyt ja opastukset ohjelman mukaisissa kohteissa
kaksi lounasta
suomenkielisen paikallisoppaan palvelut retkillä

Hintaan ei sisälly muita ruokailuja eikä matkavakuutusta. Matkaohjelma sitoumuksetta. Vastuullisena
matkanjärjestäjänä toimii Ryhmämatkatoimisto Resviaria.
Matkalle voi ilmoittautua mukaan to 13.12. asti. Matkaohjelma sisältää melko paljon kävelyä.
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ILMOITTAUTUMINEN
Jäsentilaisuuksiin ilmoittaudutaan joko puhelimitse numeroon 040 171 9911, sähköpostitse
ystavat@ateneum.fi tai www.ateneum.fi/ystavat/jasenkirje-4-2017 -sivulta löytyvien linkkien kautta.
Ilmoittautumisen päättymisajankohta mainitaan kunkin tilaisuuden kohdalla erikseen. Jos ilmoittautuneita
on enemmän kuin tilaisuuteen mahtuu, arvotaan osallistujat ja mukaan päässeille ilmoitetaan ohjeet
vierailua varten. Muistattehan myös peruuttaa ilmoittautumisenne tarvittaessa, koska kaikki halukkaat eivät
valitettavasti aina mahdu ryhmiin mukaan. Ilmoittautuessaan sitoutuu maksamaan tilaisuuden kohdalla
ilmoitetun osallistumismaksun.

SÄHKÖINEN JÄSENKIRJE
Muistutan jälleen mahdollisuudesta liittyä Ateneumin ystävien postituslistalle. Sähköinen jäsenkirje säästää
paitsi ympäristöä myös yhdistyksen postikuluja, mikä mahdollistaa varojen tehokkaamman kohdentamisen
jäsenpalveluihin ja museon tukemiseen. Sähköisen kirjeen tilaajat saavat ajankohtaista tietoa museon
asioista myös jäsenkirjeiden välisinä aikoina sekä muita etuja. Avajaiskutsut lähetetään edelleen postitse
myös sähköisen jäsenkirjeen tilaajille. Jos haluatte jäsenkirjeen sähköisenä, olkaa hyvä ja ilmoittakaa
sähköpostiosoitteenne osoitteeseen ystavat@ateneum.fi.

VUOSIKOKOUS 2019
Yhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti maaliskuun aikana. Vuosikokouksen käsiteltäväksi
toivottavat asiat tulee toimittaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 13.1.2018 mennessä joko osoitteeseen
ystavat@ateneum.fi tai Ateneumin ystävien hallitus, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki.

Ateneumin ystävät ry kiittää Senaatti-kiinteistöjä ja Wärtsilää, jotka ovat tukeneet yhdistyksen toimintaa
vuonna 2018.

Mukavaa loppuvuotta!

Anna Ateneumin ystävistä

Muutokset mahdollisia.

