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Välkommen till Åbo,  
Europas kulturhuvudstad 2011.

Under 2011 händer det något varje dag i  
kulturhuvudstaden Åbo. De tusentals programaktörerna  

har förberett sig länge inför året och nu är det dags  
att njuta av resultaten. 

Programmet bjuder på stora publikevenemang  
och föreställningar, men också småskaliga gemensamma  

aktiviteter och samhörighet. Överraskningar, mat, motion och  
välbefinnande i vardagen. Internationella, nationella  

och lokala toppnamn. Kulturhuvudstaden är vetenskap  
och konst: möten mellan olika perspektiv, branscher  

och människor. Erfarenheter och upplevelser. 

Lär känna Åbo på nytt eller för första gången  
och njut av allt staden har att erbjuda!
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Åbo som kulturhuvudstad s. 8

Stadsevenemang s. 11

Utställningar och bildkonst s. 51

Design, arkitektur och hantverk s. 87

Musik s.95

Teater, dans, cirkus och performance  s.119

Film, animation och mediekonst s.157

Litteratur och ordkonst s.167

Barn och unga s. 173

Forskning och utveckling s.187

2011 Hörnet s.200

Logomo s.201

Kalender s.202

Åbo 2011 tackar s.204–207

Programprojekten i alfabetisk ordning s.208

Innehåll:
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  2011 förändrar vardagen 

tar in kulturen i vardagen och gör den  
lättillgänglig.
 

  2011 lättar på vingarna 

erbjuder stora och små flykter från vardagen och 
stärker kulturområden som är viktiga för Åbo.

  2011 dykningar i skärgården 

presenterar Åbo som staden vid skärgården, 
Östersjön och Aura å.

  2011 personligt 

granskar aktuella frågor i anslutning till  
sinnet, jaget och olika identiteter. 

  2011 minnesspår 

manar till en behandling av Åbos långa historia 
med hjälp av hågkomst, minnen och berättelser.

Information om  
biljettförsäljningen  
och senaste nytt:  
www.turku2011.fi

Programmet består av 
olika tematiska helheter

Kulturhuvudstadsårets programhelhet har delats in 
i fem teman, som illustrerar dess olika perspektiv. 
Temana återspeglar mångsidigheten i Åbos kultur
huvudstadsprogram, de olika branscherna som är 
representerade och mötena mellan olika konstarter. 
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Kulturen ökar välbefinnandet och gör Åbo ännu intres-
santare och internationellare, den lockar turister till 
staden, stärker de kreativa branschernas verksamhet 
och gör åboborna stolta över sin hemstad. Kulturhu-
vudstadsskapet är det mest betydelsefulla som hänt 
Åbo på flera decennier. I och med detta befinner sig 
hela Finland i strålkastarljuset.

Åbo 2011 är mer än ett år. All verksamhet planeras för 
att ge långsiktiga verkningar. Programmet, som bygger 
på ett starkt samarbete, kommer även i fortsättningen 
att ge upphov till nya samarbeten och nätverk. För-
utom konstnärerna deltar även hundratals frivilliga, 
skolor och daghem, näringslivet i regionen, högsko-
lor och läroanstalter samt olika kulturinstanser och 
kulturaktörer på bred front. Kulturhuvudstadsåret ge-
nomförs tillsammans med kommunerna och städerna i 
regionen. Tusentals människor är med och förverkligar 
kulturhuvudstadsåret, från vanliga åbobor till interna-
tionella toppkonstnärer.

Samarbetet med den andra kulturhuvudstaden 2011, 
Tallinn, är också betydelsefullt. Åbo och Tallin har ett 
tiotal gemensamma programprojekt och målet är att 
lyfta fram Östersjön i Europas medvetande. 

Åbo 2011 erbjuder Europa nya verksamhetsmodeller. 
En av dem är en nära koppling mellan kultur och veten-
skap. Forskare deltar i utvecklingen av programprojek-
ten och utvärderar deras verkningar. Hela processen 
fram till år 2016 undersöks av uppföljningsforskningen 
vid Åbo universitet. Ett av kulturhuvudstadsårets arv 
till hela Europa är olika modeller för hur kultur och 
konst t.ex. kan öka välbefinnandet. 

Programmet omfattar cirka 150 olika helheter, varav 
tre fjärdedelar är ett resultat av den öppna projekt-
utlysningen. Detta återspeglar den öppenhet och det 
breda engagemang som varit utgångspunkter för Åbo 
2011-processen. Innehållsmässigt är programmet upp-
byggt kring fem teman: 2011 förändrar vardagen, 2011 
lättar på vingarna, 2011 dykningar i skärgården, 2011 
personligt och 2011 minnesspår, som beskriver olika 
aspekter av programmet och har sprungit fram ur vad 
som kännetecknar Åbo och den finländska kulturen.

Åbos kulturhuvudstadsverksamhet bygger på en vilja 
att utvecklas genom att förverkliga ett unikt och öp-
pet kulturhuvudstadsår. De huvudsakliga målen för 
Åbo 2011 är välbefinnande, internationalism samt en 
kreativ ekonomi och kulturexport. Stiftelsen Åbo 2011 
koordinerar Åbos kulturhuvudstadsår på uppdrag av 
Åbo stad. 

Utöver det program som presenteras här händer det 
också mycket annat i kulturhuvudstaden under 2011. 
Europas kulturhuvudstad ger impulsen till en stor 
mängd evenemang som lockar tusentals människor till 
staden.

Vi önskar dig varmt välkommen till Åbo, Europas  
kulturhuvudstad år 2011!

Åbo stad   Stiftelsen Åbo 2011

Aleksi Randell  Cay Sevón
stadsdirektör  verkställande direktör

Kulturhuvudstaden Åbo
I Europas kulturhuvudstad Åbo uppfattas kultur i en vid bemärkelse: den berör oss alla och är 
en del av både vardag och fest. Och framför allt, kulturen gör gott.
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Åbo är känt för sina traditionella stadsevenemang, men även för nya och  
nyskapande sådana. I stadens evenemangskalender finns bland annat 
stora och synliga evenemang såsom den populära Medeltidsmarknaden på 
sommaren och helheten Julstaden, som omfattar både den traditionella 
utlysningen av julfreden och evenemanget Ekumenisk jul. Konstevenemanget 
Vardagsrummet 306,4 km2 gör i sin tur konsten till en del av stadens vardag.

På somrarna ljuder musiken vid stora utomhusevenemang. På den natur-
sköna ön Runsala utanför Åbo har festivalen Ruisrock arrangerats i hela 40 
år. Festivalen, som äger rum i juli, är ett av de största musikevenemangen i 
Finland. Down by the Laituri, den första stadsfestivalen i Finland, fyller stads-
kärnan och Aura ås stränder med musik. Nykomlingen Turku Modern bjuder 
på dans- och elektronisk musik i den varma julinatten på klubbarna i centrum. 

Åstranden livas dessutom upp av årligen återkommande evenemang, bl.a. 
kvartersloppet för cyklister, skärgårds- och strömmingsmarknaden och  
evenemangen under Åbodagen och Konstens natt. Åboborna älskar sin å, 
och i synnerhet på somrarna krävs inga specialevenemang för att fylla  
åstranden och de många restaurangbåtarna med människor som njuter  
av stadens atmosfär.  

Stadsevenemang
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Å ena sidan, å den andra

Invigningens huvudevenemang är en av de största 
föreställningarna någonsin i Finland.

Den storslagna föreställningen Å ena sidan, å den an-
dra av gruppen Walk the Plank och regissören Mark 
Murphy utgör startskottet för Åbos år som Europas 
kulturhuvudstad 2011. 

Den spektakulära invigningsföreställningen äger 
rum utanför det maritima centret Forum Marinum 
på bägge sidor av Aura å samt ovanför ån. Berättel-
sen förs framåt av hisnande akrobatnummer, eld och 
fyrverkeri, fantastisk koreografi och stor dramatik. 
Temat för föreställningen, som räcker cirka en halv 
timme, är kommunikation – från signaleldar till 
dagens mobilkultur, från flaskpost till kyssar. Under 
föreställningen framförs också en sång som har kom-
ponerats året till ära. Å ena sidan, å den andra är en 
signal till hela Finland, Europa och världen om att det 
fantastiska året har börjat. 

Den engelska gruppen Walk the Plank är specialise-
rad på att arrangera stora utomhusföreställningar. 
Föreställningen är skriven och regisserad av Mark 
Murphy. Han har fått hjälp av den Åbobördiga för-
fattaren Emma Puikkonen med de avsnitt som är 
skrivna på vers. Wärtsiläs gamla varvsområde utgör 
en unik miljö för spektaklet.

 Invigningen av Åbo 2011   

Åbo inviger kulturhuvudstadsåret under ett förlängt veckoslut. Invigningen är det största  
enskilda evenemanget under hela året. Huvudevenemanget och det övriga programmet för  
hela familjen lockar allmänheten till centrum. På söndagen firar man i de olika stadsdelarna  
och runtom i landskapet.

14–16.1 evenemang i centrum, stadsdelarna och landska
pet, bl.a. Ilkka Paloniemis ljusverk på salutorget

15.1 kl. 18 invigningens huvudevenemang, utanför Forum 
Marinum, Walk the Plank och Mark Murphy: Å ena sidan, å 
den andra. Tablåerna, scenerna och ljudlandskapen längs 
vägen från Martinsbron till evenemangsplatsen hjälper 
publiken att komma i rätt stämning. Fritt inträde. 
Direktsändning av evenemanget på MTV3. 

15.1 kl. 17.15 Symfonin Aura å, ljudkonstnären Simo Alitalos 
ljudverk, , åstranden från gamla Kvarnbron mot hamnen.
Fritt inträde.

15.1 LogoMotion Turku 2011 Party, Logomo, från kl. 19
www.lippu.fi

I föreställningen deltar luftakrobater, skådespelare 
och dansare från hela världen som samarbetar med 
finländska artister och hundratals Åbobor. En kör 
med 500 sångare som bildats enkom för evenemanget 
och en magisk lyktprocession som leder publiken till 
evenemangsplatsen borgar för en föreställning av 
aldrig tidigare skådat slag i Finland.

Stadsevenemang
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Åbo365

1.1–31.12

  2011 förändrar vardagen

De verk som Konstkliniken, Utomhusavdelningen och 
Lekkamraterna varje månad skapar bjuder betraktarna 
på gratis upplevelser. Dessutom finns en kalender-upp-
giftsbok för 2011 att få i bokhandlarna och på nätet.

Pensionärerna slår till med stickgraffiti i förorten, 
sopmaskinerna dansar balett på Salutorget och kören 
sjunger godnattvisor på tåget – välkommen till Konst-
kliniken! Vem som helst, både privatpersoner och 
grupper, kan anmäla sig till Konstkliniken. På Konst-
kliniken hjälper konstnären Meiju Niskala deltagarna 
med idéer till egna stadskonstverk.

Konstnärsinsatsgruppen löser problem i det offentliga 
rummet. Utomhusavdelningens verk är föreställningar 
och happenings på allmänna platser och tillfälliga verk 
som kommenterar det offentliga rummet och som upp-
muntrar till lek med konst. Varje månad ordnas också 
en inspirationskväll med korta anföranden av intres-
santa tänkare och aktörer.

Möt en schlagersångare i taxin, delta i en animation  
vid åstranden!

Lekkamraterna är kända konstnärer och artister som 
tillför sitt eget specialkunnande i stadskonstleken. 
Underhållning av ståuppare på långfärdsbussen, stepp-
konst av en koreograf på tåget och texter av en poet på 
toaletternas pappershanddukar. Överraskande möten!

Ta staden i besittning! Kalender-uppgiftsboken 2011 
inspirerar användaren till att ta staden i besittning via 
berättelser och nya perspektiv.

Meiju Niskala är konstnärlig ledare för Åbo365. För 
genomförandet svarar föreningen Kaupunki 365 ry. 
Medlemmarna i denna förening, som älskar det offent-
liga rummet och stadskonst, vill se stadens vardag som 
något som inspirerar och lockar fram kreativiteten.

Staden  
kan vara en  

nöjespark för 
kreativitet  
varje dag.

Åbo365 låter konsten synas i det offentliga rummet och stadsbilden. Konceptet omfattar drygt  
130 verk som man möter ute på stan hela året. Staden översvämmas av konst: på våren i butiksköer 
och på bussar, på sommaren på gator och i parker, på vintern längs åstranden och på offentliga 
toaletter. Vardagens upptäcktsfärder spelar huvudrollen.

Stadsevenemang

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   15 1.12.2010   13.38



16

Ljus i mörkret

Den mörka sommarteatern är en stämningsfull natt-
föreställning av hela familjens pjäs Risto Räppääjä ja 
villi kone. Augusti. (Åbo sommarteater)

Lyktpicknicken lockar ut stadsborna för att njuta av 
den mörknande kvällen. Augusti.
(Kulturcentralens kansli) 

Mörka skepnader är ett överraskande animationsverk 
om nattens och drömmarnas visioner. Hösten.  
(Turun Anikistit ry)

Mörkrets kåtor blir tillflykter i staden där man kan 
titta in för att lugna sig. Hösten. (Konstnärerna Reino 
Koivula, Simo Helenius och Helena Hildur W.)

 Mörkrets 876 nyanser    

Hur bringa ljus i den långa och mörka årstiden? Hur finna humoristiska sätt att hantera saker som 
upplevs som mörka? Hur förklarar vetenskapen mörkret och hur upplever vi själva det?

Mörkrets 876 nyanser utmanar besökarna att hänge sig åt, engagera sig i och djupdyka i mörkrets 
olika nyanser. Vetenskapen och konsten griper in i varandra och resultatet blir en programhelhet 
som inte bara ger besökarna upplevelser, utan också får dem att fundera över sitt eget förhållande 
till mörkret. 

Huvudansvarig är Åbo kulturcentralens kansli. Mörkrets 876 nyanser sprids också till Salo som ett 
separat program. Programmet har tre teman:

Mörkrets skugga

Utställningar på temat döden och kringevenemang 
på Wäinö Aaltonens museum, Åbo slott och Biologiska 
museet. Stegvis fram till 2012. (Åbo museicentral)

Ljusets kraft – en konfessionslös konstretreat. 
Mars. (Kulturcentralens kansli)

Dödens skiftningar verkstäderna kombinerar tros-
traditioner från schamanism till magi och skapar över-
levnadsmetoder för vår tids utmaningar. Verkstäderna 
bygger vidare på en Studia generalia-föreläsningsserie. 
Hösten. (Bildkonstnärerna Sanna Syvänen och Paula 
Väinämö samt institutionen för historia och kultur- 
och konstforskning vid Åbo universitet)

Den mörka skogens dimensioner är en animations-
installation som tar med sig åskådarna ut i den mörka 
skogen. Hösten. (Arbetsgruppen Helminen &  
Suominen) 

Stadsevenemang
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Mörker  
utstrålar kraft,  

närhet och  
värme.

Djupare in i mörkret

Beckmörkt är en rad evenemang, som inspirerar 
åskådarna till att i stället för synsinnet använda andra 
sinnen med hjälp av bildkonst, musik, teater och hör-
spel i fullständigt beckmörka lokaler. Fram till mars. 
(Bildkonstnärerna Paula Väinämö och Sanna Syvänen)

Pro gradu-avhandling om hur mörkret upplevs och 
om dess betydelser. (Fil. stud. Antti Lindfors, Åbo uni-
versitet, folkloristik)

Antologier om mörker och ljus: prosa och lyrik som 
behandlar mörker och ljus ur empirisk synvinkel.  
(Studentföreningen i kreativt skrivande vid Åbo  
Universitet, Kammio ry)

I läslampans sken: Polarnattens veckoslut fyller bib-
lioteket med program som inspirerats bland annat av 
drömmar och varsel. November. (Åbo stadsbibliotek)

  2011 förändrar vardagen

Stadsevenemang
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En konstnär som granne är ett projekt som vill inbjuda 
alla och envar att se stadens förorter som stadsdelar 
fulla av upplevelser, som unika bostadsområden och 
som egna hemkvarter med sin gemenskap – som byar 
i stan. Hurdana är till exempel Kråkkärret som är Fin-
lands mest multikulturella förort, Hirvensalo med sitt 
havsnära läge, Jyrkkälä känt för sina bokstavsprydda 
hus eller Pansio intill skeppsvarvet?

Lokala och internationella konstnärer lyfter fram Åbo 
och dess stadsdelar på ett lekfullt, kreativt och under-
fundigt sätt. Under kulturhuvudstadsåret kan du råka 
på Jouna Karsis miniatyrskulpturer på stormarknader 
eller på miljöer av olika slag som Konstgårdskarlen 
har renoverat och snyggat upp. På Alla hjärtans dag 
ges kostnadsfria Minireseguider ut som inspirerar till 
närresor i stadsdelarna. I maj finns det program för 
varje dag och på hösten förs en konstnärlig dialog med 
vänorten Köln.

Åbo kulturcentrals kansli svarar för genomförandet.

 En konstnär som granne   
Knack, knack!  

Vem där? Grannen.  
Vilken granne? 

Konstnären!
Ge dig ut på äventyr guidad av en minireseledare, skapa en unik förorts
souvenir, hänförs av en blomsteräng mitt i asfaltdjungeln, överraskas av konst 
i en supermarket eller delta i en klubb på närbiblioteket! 

Program för alla åldrar under hela 2011. Här några exempel:

14.2 Minireseguiderna ges ut. Gör en närresa till  
stadsdelarna i Åbo.
1–31.5 temamånaden En konstnär som granne, 30+1 dagar 
av verkstäder, evenemang och konstverk. På programmet 
bl.a. Susanna Peijaris Förortsmemoryspel, blomsterängen 
Flora Metamorphicae i keramik, cykelturer i förorterna, 
souvenirverkstäderna Instant Souvenir och biblioteksklub
barna i stadsdelarnas närbibliotek.
24.8–11.9 stadskonstevenemanget Dialogue Cities  
bygger en konstnärlig dialog mellan vänorterna Åbo och 
Köln bl.a. på gator, arbetsplatser och på Galleria Maaret 
Finnberg.

  2011 förändrar vardagen
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Aura ås stränder och stadsrummet blir en del av Centralparken för kulturmotion, 
med brukskonst, kulturmotionsslingor, paddling och rodd, evenemang och  
Drömparken.  
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 Centralparken för kulturmotion    

Möjligheterna till paddling och rodd i Aura å utökas 
och längs stränderna uppförs brukskonstverk som 
inspirerar förbipasserande att röra på sig. Åstränderna 
får även kartrutter som kombinerar olika kulturin-
nehåll och motionsslingor. Rutterna kommer bland 
annat att bjuda på lokala underverk, romantik, urbana 
legender, statyer, arkitektur, musik och historia. I 
Idrottsparken anläggs Drömparken som är avsedd i 
synnerhet för barn, unga och seniorer och där de första 
delarna blir klara 2011.

Centralparken för kulturmotion pågår under hela 2011 
med evenemang som förenar kultur och motion. Eve-
nemangen presenterar nya kulturmotionsmöjligheter 
för olika målgrupper att motionera på ån och längs 
åstränderna samtidigt som man tar del av konst och 
kultur. Deltagarna får dessutom stifta bekantskap med 
stadsbornas drömmar och stadens historia både invid 
åstranden och i Idrottsparken. 

Åbo stads Kulturcentral och Idrottscentral är huvud-
ansvariga för projektet i samarbete med Miljö- och 
planläggningsbyrån, Fastighetsaffärsverket, Ungdoms-
centralen, Social- och hälsovårdsväsendet samt flera 
organisationer i Åbo.

Ge dig ut och njut! 
Upplev kultur och 

motion i en ny  
kombination.

6.1 Kulturmotionsåret inleds, Barkplanen
varje månad temaevenemang som kombinerar kultur 
och motion.
Helheten blir klar under 2011 och kommer att finnas 
kvar även efter kulturhuvudstadsåret. 

  2011 förändrar vardagen
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NYT2011 tuo nykytaiteen Naantaliin  
ja Raisioon
Kesällä nykytaide valtaa Naantalin ja Raision näyt-
tely- ja kaupunkitilat. Ohikulkija törmää yksittäi-
seen taide-elämykseen puistossa tai uimarannalla 
ja määrätietoinen näyttelykävijä saa laajemman 
käsityksen ajankohtaisesta taiteesta kiertäessään 
koko näyttelykokonaisuuden. Näyttelypaikkoja on 
yhteensä 19, pääosin kävelymatkan päässä toisistaan. 
Monimuotoisen näyttelytapahtuman kokoavana 
teemana on Together - yhdessä. 

De modeller och den goda praxis som de många Åbo 2011projekten gett upphov till kan spridas vidare i Egentliga Finland. 
Av kommunerna deltar t.ex. Väståboland, S:t Karins och Nystad också med egna programprojekt i Åbo 2011programmet.

I Salo har man en kulturkalender för  
hela året 

Salo stad deltar med egna innehåll i helheterna Cen-
tralparken för kulturmotion och Mörkrets 876 nyanser. 
Evenemangen i Salo sprider sig över staden utifrån 
månadsvis växlande teman och pågår hela året.  

Evenemangen i centralparken för kulturmotion 
förenar kultur och motion och äger mestadels rum i 
området mellan konstmuseet och Salo ås strand. I april 
hålls t.ex. mästerskapet i cykelpimpning vid åstran-
den och i maj byggs inbjudande brukskonstverk upp i 
parkerna invid ån. Under sommaren kan man bekanta 
sig med staden och dess traditionslandskap med hjälp 
av guidade rutter och utfärder.

På hösten är det dags för Mörkrets 876 nyanser, som 
närmar sig mörkret som en positiv kraft och fyller 
Salos stadsdelar med mörka stämningar och varma 
skiftningar i och med de konstnärledda evenemangen 
Natt i byarna. I denna helhet ingår även produktionen 
Wiurilas skuggor, där man genom bildkonst och teater 

 Kulturmotion i Egentliga Finland   

Åbos grannkommuner Salo, Reso och Nådendal fokuserar i sitt kulturhuvudstads
årsprogram i synnerhet på trivsamma omgivningar och invånarnas välmående.

Exempel på program i Salo:
12.2 Fest med dukade bord i frivilliga brandkårens hus 
1–15.9 Wiurilas skuggor på Wiurila gård 
3.12 Ståltrådskonsert på Bio Jännä 
10.12 Kimmo Pohjonen i Kulturhuset KIVA 

ser skuggor och glimtar av de människor som bott på 
Wiurila gård och den värld de levde i. 

I Salo avslutas året med musik. I nostalgins tecken 
hoppar en ståltrådsgrupp bestående av lokala musiker 
upp på Bio Jännäs estrad - 50 år efter det att man på 
Jännä kunde bevittna tidernas första ståltrådskon-
sert i Finland. Årets höjdpunkt är dragspelsvirtuosen 
Kimmo Pohjonens konsert.

  2011 förändrar vardagen
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annat håll.

12.6–14.8 NYT2011, Sommar av nutidskonst i Nådendal  
och Reso 

NYT2011 – nutidskonst till Nådendal och 
Reso

Under sommaren intas Nådendals och Resos utställ-
ningslokaler och stadsrum av nutidskonst. Förbipas-
serande träffar på enskilda konstupplevelser i parken 
eller på badstranden, medan en mer målmedveten 
utställningsbesökare kan se hela utställningshelhe-
ten och få en bredare uppfattning om aktuell konst. 
Utställningen är spridd på sammanlagt 19 olika platser, 
varav de flesta ligger på gångavstånd från varandra. Det 
samlande temat för det mångskiftande utställnings-
evenemanget är Together – tillsammans. 

  2011 förändrar vardagen
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Biblioteken är urbana oaser och stadsbornas vardagsrum som berikar invånarnas vardag med sina samlingar, lokaler 
och evenemang. Stadsbiblioteket har en särställning i kulturhuvudstadsårets program; flera av evenemangen under året 
genomförs i samarbete med biblioteket och biblioteket är också medproducent i en del av projekten.

Kulturer ska höras är en serie evenemang som för 
fram olika kulturers litteratur, musik, dans, språk 
och traditioner. Invandrarnas kulturer presenterar 
sig genom spännande utställningar, berättarstunder 
och medietips. Musik, dans och matkultur möts vid 
evenemangsserien Världshjulet, som besöker närbib-
lioteken och erbjuder underhållning och information. 
Programmet presenterar olika kulturer i form av eve-
nemang, utställningar, boktips och sagostunder på det 
egna modersmålet och på finska. På huvudbibliotekets 
musikavdelning kan man bekanta sig med världsmusik 
på månatligen återkommande evenemang. Biblioteks-
klubbarna är dessutom en naturlig plats för invandrar-
ungdomar att titta in för att uppleva kulturutbudet i 
hemstaden.

Mycket händer på biblioteket. Evenemanget Eldiga 
upplevelser arrangeras som en del av utställningen 
Elden är lös!, jippon i anslutning till projektet En 
konstnär som granne ordnas i närbiblioteken, Kolla 
in Åbomyrorna förser biblioteket med ett äkta myrbo, 
Centralparken för kulturmotion höjer pulsen under 
guidade rundvandringar på biblioteket och Melodi-
bron presenteras på musikavdelningen. Mörkrets 876 
nyanser inleder läskampanjen I läslampans sken, som 
även kommer att införas på bibliotek i övriga delar av 
landet.

 Träff på biblioteket   

Berättel-
serna väcks 

till liv!

Stadens pärla är huvudbibliotekets kvarter, där det under hela året hålls litteratur och musik
evenemang, föreläsningsserier, diskussioner, konstnärsträffar, boktips, utställningar och verkstäder. 

april
Veckoslutsevenemanget Eldiga upplevelser,  
huvudbiblioteket
maj
Biblioteksklubbar, trädgårdsfester och picknickar,  
närbiblioteken
10.9 Världshjulet, evenemangsserien inleds,  
huvudbibliotekets innergård 
hösten
Världshjulet turnerar i närbiblioteken
11–12.11 Polarnattens veckoslut, kampanjen I läslampans 
sken kulminerar, Susana Nevados och Beverley Carpenters 
fasadprojektion, huvudbiblioteket
hela året
föreställnings och utställningsturnén En konstnär som 
granne samt verkstäder, närbiblioteken

  2011 förändrar vardagen

Stadsevenemang

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   23 1.12.2010   13.38



24

Bi
ld

: M
ai

ja
 R

an
ta

En resa  
till Åbos olika 
stadsdelar, ett 

fönster mot 
Åbos vardag.
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Såväl Åbobor som besökare kan dessutom njuta av 
roliga sightseeingturer till de olika stadsdelarna där 
invånarna själva har valt sevärdheterna och sam-
manställt berättelserna. Under turerna presenteras de 
vackraste och märkligaste platserna samt de mest be-
synnerliga historierna och smeknamnen. Rundturerna 
ger möjlighet att se och höra staden ur invånarnas egen 
synvinkel. 

Stadsdelsveckorna inleds i samband med avtäckningen 
av Johan Verkerks ljusverk i Oxbacka under samma 
veckoslut som kulturhuvudstadsåret invigs. Stjärnbil-
den Oxen, som ska bli en permanent sevärdhet, tänds 
på gaveln av tornhuset.

Stadsdelsveckorna presenterar stadsdelarna i Åbo, en i taget, som en veckas programhelheter. 
Programmet, som framhäver stadsdelarnas särdrag, ordnas av olika föreningar och tar avstamp  
ur områdena och invånarnas idéer.  

evenemangsserie

evenemangsserie

16.1 kl. 16 Avtäckning av Johan Verkerks ljusverk, Oxbacka 

januari–november, Oxbacka, Laustis, Västra Åbo,  
Norrstan, Raunistula, Nummisbacken, Korois, S:t Marie, 
Patis, Uittamo, Port Arthur, Hallis, Martins och Kråkkärret

våren–hösten Lokala guidade sightseeingturer

 Stadsdelsveckorna    

Invånarna på Hirvensalo, Satava och Kakskerta 
anordnar evenemang och bjuder in alla att bekanta sig 
med det mångsidiga öområdet. Det finns en oändlig 
mängd intressanta platser på öarna där dessa evene-
mang kan hållas.

Öarnas Triennal startar redan i början av 2011 med ett 
vinterevenemang i slalombacken på Hirvensalo. Under 
våren får konstnärer och konsthantverkare möjlighet 
att ställa ut sina alster i Bagarstugan på Brinkhalls 
herrgård och på Hirvensalo bro får man njuta av bild-
konst av barn och unga. Band- och dansuppträdanden 
och en rad andra programnummer kommer att ordnas 
både utomhus och inomhus. 

Tusentals människor har under de senaste åren flyttat 
ut till Hirvensalo, Kakskerta och Satava. Öarnas Trien-
nal vill för sin egen del liva upp öbornas boendemiljö 
och skapa ny trivsel med hjälp av kultur. Samtidigt 
lär öarnas nya och gamla invånare och aktörer känna 
varandra och samarbetet mellan olika nätverk ökar. 
Öarnas Triennal koordineras av Hirvensalo-seura ry i 
samarbete med olika aktörer i området.

 Öarnas Triennal     

Invånarna  
på Åboöarna tar 
tag i konsten och 
låter alla ta del  

av den. 

vinterevenemang, slalombacken på Hirvensalo.
Största delen av evenemangen anordnas under de sista 
veckorna av maj.

  2011 förändrar vardagen

  2011 förändrar vardagen
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 Eurocultured    
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Gatukulturfestivalen för fram europeisk gatukultur 
bland annat genom visuell konst, gatudans, musik och 
action sports, mat, verkstäder och konsthantverkare 
inte att förglömma. I verkstäderna, ledda av konstnä-
rer, kan man pröva på att göra egen graffiti, en raplåt el-
ler en dans. Under festivaldagarna kan man dessutom 
följa ett antal europeiska samtida konstnärers arbete 
med att ge ankare och båtar en ny framtoning. Estra-
derna fylls av intressanta band och dansare.

Ytterligare färg får evenemanget av animationer, graf-
fiti, dockor och musik som kommit till vid verkstäder 
i fem olika länder. De konstnärer som arbetar tillsam-
mans med barn och unga bildar dessutom en arbets-
grupp som träffas på konstnärsresidens för att skapa 
ett gemensamt verk. Verket färdigställs på ett residens 
i Åbo i maj och visas på Eurocultured-evenemangen i 
Åbo och senare i Manchester.

En del av gatukulturprojektet Eurocultured ingår i 
projektet ”The Eurocultured Project 2010–2011”, som 
får finansiering ur EU:s kulturprogram. 

Huvudansvarig är manchesterföretaget Spearfish Ltd.  
i samarbete med Soul Production Oy.

Full fart  
på gatorna  

i stan. 

Gatukulturprojektet Eurocultured kulminerar i en stor festival vid stranden av Aura å.  
Gratisevenemanget presenterar cirka 300 artister från över 10 länder i Europa.

En del av Euroculturedkonceptet har finansierats av Europeiska kommissionen. För 
denna publikation ansvarar endast utgivaren och kommissionen har inget ansvar för 
en eventuell användning av de uppgifter som ingår i den.

21–22.5 Stranden av Aura å, gratis inträde 
maj Konstnärsresidens

 2011 lättar på vingarna 
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 Speak No Evil    
En aldrig tidigare skådad kombination av tradition och ny teknologi sveper publiken med sig och 
bjuder på en modern version av den medeltida processionsteatern. Processionen går från Åbo 
slott till Varvstorget och under färden bärs berättelsen upp av drama, musik och videoprojektioner. 
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29.10 Processionsteater från Åbo slott till Varvstorget

Speak No Evil är teater, stora dockor, cirkus, dans, ope-
ra, rapmusik, brinnande statyer och en kamp mellan 
elgitarrer. Evenemanget har sina rötter i den medeltida 
traditionen med mysterieprocessioner och intrigen är 
en bearbetad version av den klassiska striden mellan 
motpoler, där det goda och det onda, ljuset och mörk-
ret, vintern och sommaren möts. Vårens drottning är 
fånge hos fursten och måste befrias. Men trupperna 
ställs inför många överraskande utmaningar innan de 
kan väcka våren till liv och ljuset slutligen segrar. 

Omkring 300 personer i olika åldrar från södra Finland 
deltar via verkstäder i förberedelserna för evenemang-
et. Den oförglömliga kvällen byggs upp i samarbete 
mellan utländska och finländska konstnärer, konst-
studerande och skolelever. För produktionen svarar 
Cultura Mobila rf. Julian Garner och Hanne Horte står 
för den konstnärliga planeringen.

Det goda och 
det onda rockar 
loss i procession. 
Låt karnevalen 

börja!

 2011 lättar på vingarna 
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S:t Marie prästgård utgör en unik miljö för en föreställ-
ning om kulturfamiljen Tallgren. Föreställningen  
Ihmisen jälki (En människas spår) handlar om om-
rådets långvarige kyrkoherde Ivar Tallgren och hans 
familj. I prästgården och S:t Marie medeltida stenkyrka 
presenteras också andra kyrkans män som verkat i 
Korois under århundradenas lopp.

Projektet genomförs av hembygdsföreningen i Hallis-
Räntämäki.

Korois är en liten udde två kilometer från Åbo centrum, där Aura å och Vähäjoki å sammanflyter. På denna udde lades 
grunden till Åbo stad. I Korois låg på 1200talet Finlands kyrkliga, administrativa och ekonomiska centrum.

Korois mäktiga historia vaknar till liv när områdets forntid och nutid möts i dramaproduktioner och 
andra evenemang under Korois och Hallis byveckor. 

10–19.6. och 26–28.8 Föreställningen En människas spår,  
S:t Marie prästgård 
6.6 –12.6 Koroisveckan med temat "I början fanns Korois"
20.8. Korois byfest
22–28.8 Hallisveckan på temat "De tusen berättelsernas by"
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 Korois – här uppstod Åbo    

Historia  
och nutid möts i  

drama produktioner  
i Koroisområdet. 

 2011 minnesspår 
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Staden som vi minns den är ett sätt att vandra omkring och minnas staden, se den på nytt, på nära 
håll och i fantasin. Skramlet av spårvagnar, det gamla universitetets utedass, kärlekskvalen på den s.k. 
slon (ett kvarter i centrum där man flanerade om kvällarna) och ljudet av tandläkarens trampborr. 

9–12.6 Rutten och verken längs den kan upplevas 
Senare kan kartan, ljudlandskapen och de minnen som 
väckts till liv också upplevas och skrivas ut på internet.
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I Selja Ahava-Fosters och Emma Puikkonens min-
nesverkstäder våren 2010 fick äldre Åbobor berätta 
om sina minnen av staden – betydelsefulla möten, 
försvunna landmärken, stunder då något förändrats.  
I verkstäderna drog man sig till minnes de vita gym-
nastikskorna på dansbanorna, vänböckerna i Puolala-
parken och hur man första gången låste sin egen och 
den blivande hustruns cykel med samma lås. Minnena 
väcktes till liv med hjälp av kartor och foton, som 
inspirerade till diskussioner och skriverier.

Utifrån Åbos historia och de insamlade minnena utsta-
kas en rutt inom Åbo centrum. Rutten består av ljud- 

och textverk som kan betraktas både som separata 
helheter och i relation till varandra. Minnenas Åbo blir 
en karta som man kan ta till hjälp på sin vandring. Rut-
ten är också en del av Centralparken för kulturmotion.

 Staden i våra minnen    

En nedtecknad 
konstrutt till  

minnen av Åbo. 

 2011 minnesspår 
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 Nypotatisfestival    
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Nypotatisen får sin egen festival i början av juni som en festlig inledning på nypotatissäsongen.  
Det som man under hela den långa vintern har gått och väntat på, att få avnjuta den första skörden 
nypotatis ur frilandsmyllan.

17.6 Kockar på torget, Salutorget
18–19.6 Nypotatisfestivalen, Varvstorget

Nypotatisen från Egentliga Finland har unika egenska-
per som når internationella gastronomiska höjder på 
samma sätt som säsongvarorna sparris, kronärtskocka 
och tryffel i Europa. Motsvarande smakegenskaper får 
nypotatisen egentligen ingen annanstans än i grann-
länderna med samma klimat.

Den första nypotatisen, som traditionellt kommer 
från Åbo skärgård, anländer med pompa och ståt till 
stranden av Aura å där festivalen hålls. På festivalen 
kan man avnjuta potatis tillsammans med landskapets 
karakteristiska fisk- och silldelikatesser, tävla om de 
bästa recepten, få information om potatissorter och 

potatisodling och givetvis dansa potatisdans. Tillsam-
mans med de många kringprogrammen blir nypotatis-
festivalen en kulturfest för äkta smaker och närprodu-
cerad mat. 

Festivalen ordas av föreningen Kaffeli ry.

Vi välkomnar 
årets första 

skörd av åkerns 
skatt.

  2011 förändrar vardagen
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 Åbo på en tallrik    

Vad sägs t.ex. om sparris som Smör gör den, rödbetor 
på Mamis vis eller Teinis äppelpaj? Matåret avslutas 
med juliga recept från Åbo Slott. Vissa restauranger 
avslöjar hemligheterna bakom sina favoriter, medan 
andra har skapat helt nya recept enkom för boken. 
Bland recepten ingår både för- och huvudrätter och 
även efterrätter.

I boken medverkar många typer av restauranger: både 
nya och gamla, enkla och finare, sådana som drivs av 
en enskild krögare och sådana som tillhör någon kedja, 
restauranger med skandinaviska och internationella 
influenser. Något som de alla har gemensamt är sitt 
läge invid ån och sin intressanta historiska miljö.

Skaparna av boken Åbo på en tallrik kommer alla från 
tidningen Turun Sanomat. Bokens redaktör Heli Nie-
minen står för matsidorna i Turun Sanomat, bilderna 
är tagna av fotograf Jori Liimatainen, och för layouten 
står Kati Kivelä. Boken har producerats av Turun 
Sanomats chefredaktör Riitta Monto och den ges ut av 
Turun Sanomat.
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Boken Åbo på en tallrik presenterar tio intres
santa restauranger vid stranden av Aura å. Var 
och en av dem bjuder på recept i sin egen stil, 
där man använder sig av de olika säsongernas 
bästa råvaror.  

kokbok

Smaker från  
restaurangerna 

vid Aura  
åstrand.
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Terveellisen elämän peruspilareita tuodaan esiin 
kiinnittämällä huomiota lähiruokaan, ruoka-aineiden 
ja ruuan laatuun, ruuan valmistukseen sekä ruokakult-
tuurin perinteisiin. Kaupungista toiseen suuntautu-
vien makuelämysmatkojen, keskustelutilaisuuksien 
ja ruokatapahtumien lisäksi tuetaan myös varhaiskas-
vatus- ja peruskouluikäisten sosiaalisia ja terveellisiä 
ruokailutilanteita.

Kokonaisuudesta vastaa Uudenkaupungin kaupunki.

1.2 De första närproducerade portionerna lanseras som 
en del av ”Lösningar nära, tillsammans”, den nordiska 
konferensen för hållbar utveckling i Östersjöregionen 
som anordnas i Åbo.
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Nystad och Åbo möts kring ett bord dukat med mat 
gjord på råvaror från Egentliga Finland. Projektet En-
kelt och gott tar grundtanken i traditionell matlagning 
till nutiden: enkel, ren och god mat från nära håll. Fo-
kus ligger i synnerhet på fiskrätter, som är en väsentlig 
del av regionens historia och nutid.

Projektet Enkelt och gott sammanför mat, måltider, 
välmående, rolig samvaro och kultur. Dessutom lyfter 
man fram betydelsen av traditioner i matkulturen. Det 
förflutna förenas med nutiden bland annat genom att 
man samlar in och moderniserar lokala recept. 

Grundpelarna för ett hälsosamt liv presenteras genom 
att fokusera på närproducerad mat, råvarornas och 
matens kvalitet, matlagning och traditioner inom mat-
kulturen. Projektet erbjuder kulinariska resor till olika 
städer, diskussioner och matevenemang. Dessutom vill 
man främja sociala och hälsosamma matstunder bland 
förskole- och skolbarnen.

För helheten svarar Nystads stad.

 Enkelt och gott från Nystad    

Receptet  
för god mat  
är nära till  

hands.

En grupp restauranger i Åbo har förbundit sig att öka 
sin användning av närproducerade råvaror. De rätter 
som uppfyller de utvalda kriterierna ska till minst 80 
procent bestå av närproducerade råvaror. Dessutom 
uppmärksammar man säsongens råvaror och använ-
der sig av ekologiska och rättvisemärkta produkter. 
Närproducerad mat är färsk, fri från tillsatsämnen och 
hållbar ur ett miljöperspektiv. De närproducerade rät-
terna känns igen med hjälp av en särskild symbol.

Projektet för närproducerad mat handlar om ett 
gemensamt engagemang och är öppet för alla restau-
ranger som är beredda att på gemensamt överens-
komna sätt inkludera närproducerad mat som en del 
av sitt dagliga utbud. I det första skedet medverkar 
restaurangerna Kaskenahde, Aurora, Cindy, Änglares-
taurangen, Mami, Koulu, Turun Kellariravintolat och 
Kasino. Från och med februari hittar man dagligen ett 

närproducerat alternativ på antingen lunch- eller à la 
carte-menyn.

Projektet Närproducerad mat i Åbo fick sin start i och 
med samarbetet mellan Östersjöstädernas förbunds 
(UBC) miljösekretariat och Valonias projekt KELAA! 
samt Åbo universitets utbildnings- och utvecklings-
center Braheas projekt Lounafood. En viktig aspekt av 
processen har varit det öppna samarbete som utgått 
från producenternas och restaurangernas behov.

 Närproducerad mat i Åbo    

En hållbar  
utveckling  
bygger på  
våra val.

  2011 förändrar vardagen

  2011 förändrar vardagen
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marknad

Det myllrar på Åbo salutorg när lokala producenter demonstrerar närproducerad mat genom att 
framhålla dess välgörande effekter. Stämningen höjs av olika uppträdande som avlöser varandra 
på scen och traditionell marknadsstämning utlovas. 

10.9 Salutorget

Handelsmännen bjuder på smakprov av sina produkter 
och ger tips på hur man kan utnyttja höstens skördar. 
Dessutom visar välkända lokala kockar hur man lagar 
mat av närproducerade råvaror. 

Salutorget är en oas av närproducerad mat mitt i Åbo. 
Evenemanget Höstskörd lyfter fram denna handels-
plats för hälsosam mat som ett naturligt och bekant 
ställe för inköp av närproducerad mat. Samtidigt får 
vi information om matens hälsoeffekter, livsmedels-
produktionens ekologiska effekter och matkulturens 

betydelse i vår vardag samt lär oss mer om inhemska 
grönsaker.

Marknaden anordnas av Event Company i samarbete 
med Åbo salutorgs köpmannaförening. 

 Höstskörd    

När-
producerade 

smaker.

  2011 förändrar vardagen
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 Colourscape    

Colourscape består av ungefär hundra på varandra 
följande färggranna bubblor som man kan gå omkring 
i och lyssna på musikuppföranden i. Det är som en 
jättelik vävnad av sammankopplade celler som bryter 
ljuset och framkallar en explosion av färger. Eller som 
en labyrintlik färgskulptur. Först efter att du upplevt 
Colourscape vet du vilken din favoritfärg verkligen är.

Colourscape inleds och avslutas av föreställningen 
Music of the Spheres, där artisterna döljer sig i jätte-
lika luftbubblor som flyter på Aura å.

Detta är första gången som Eye Music Trust (UK) 
sätter upp Colourscape i Finland. Gruppen är specia-
liserad på produktion av audiovisuella upplevelser. 
I Colourscape och sina övriga utomhusevenemang 
presenterar den musik och konst på ett nytt och intres-
sant sätt. Den färgsprakande Kuppisparken fylls av 
verkstäder och mindre konserter med inhemska och 
utländska artister.

23.7–14.8 Colourscape, Kuppisparken 
22.7 kl. 18 och 18.8 kl. 22 Music of the Spheres, Aura å

Colourscape är något som måste upplevas.  
Det går inte att förklara och bilder kan endast 
ge en vag uppfattning om vad det handlar om. 
Colourscape öppnar sinnena, väcker kreativite
ten och förstärker upplevelsen av färger. Färger 
är energi som både syns och känns. Det är som 
att simma bland färger.

för första gången i Finland

Trodde du att du 
visste vad färger är? 
Stig in i bubblorna 

och tänk om.

  2011 förändrar vardagen
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 Music of the Spheres    
Colourscapes besök i Finland inleds och avslutas med föreställningen Music of the Spheres.  
Föreställningen har inte satts upp i Norden tidigare, och även på global nivå handlar det om ett  
av de mest enastående musikuppförandena någonsin. 

22.7 kl. 18 och 18.8 kl. 22 på Konstens natt, Aura å
Fritt inträde

Frågan lyder: hurdan ska en bubbla vara för att man 
ska kunna placera en musiker mitt i den och låta den 
flyta ut i ån? Svar: stor!

Under kvällsföreställningen i juli glider en enorm ge-
nomskinlig bubbla fram på ån, och inuti bubblan finns 
en flöjtist som ger en unik flytande konsert. Under 
Konstens natt i augusti ses två bubblor. Med hjälp av 
livemixning växer flöjtens toner till en hel flöjtorkester 
vars musik böljar fram längs stränderna. Den nattliga 
föreställningens magiska visualitet förhöjs dessutom 
av den imponerande ljussättningen.

Föreställningen har skapats av Colourscape-konstnä-
rerna Peter Jones och Lynne Dickens och flöjtisten, 
kompositören Simon Desorgher. För den elektroniska 
musiken står Lawrence Casserley.

Kanske den  
mest enastående 

konserten  
någonsin.

  2011 förändrar vardagen
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 Fantasiarmadan    

Titta, titta! Vem är det som färdas på vattnet?
En fantastisk grupp fantasifigurer har landat i Aura 
å. En vätte styr näckrosens majestätiska framfart och 
mjuk och spännande musik når våra öron. Regnbågens 
alla färger tecknas i vårt sinne och landskapet ser så 
mjukt ut – det ligger magi i luften. Är det en älva som 
dansar där borta? 

Sommardagen vid åstranden kröns av ett roligt och 
förunderligt sällskap som glider fram i ån på en näck-
rosblomma. Den sagolika strömmen fulländas av ett 
ståtligt släp bestående av flera tiotals flytande skulptu-
rer som skapats av barn från Åbo.

För Fantasiarmadans rörelser svarar Dansteater ERI 
och koreograferna Eeva Soini och Lassi Sairela. Bakom 
visualiseringen står bildkonstnären Jan-Erik Anders-
son. Projektet genomförs i samarbete med Kulturcen-
tralens kulturverkstad och Konstakademin vid Åbo 
yrkeshögskola. 

 Konstcyklar och cykelkonstnärer   

januari–april Cykelverkstäder 
April Konstcykelkavalkad och välgörenhetsauktion,  
Aura ås strand

mitten av juli – slutet av augusti, tre dagar i veckan,  
en gång om dagen

Då processionen 
glider förbi kan 
du inte låta bli 

att le.

Vem som helst kan bli en cykelkonstnär, då hojarna 
i cykelverkstäderna pimpas till konstskatter. Även 
konstnärer, sammanslutningar och företag får komma 
med och göra egna cyklar. Konstcyklarna rullar sedan 
fram inför publik i en färggrann kavalkad. Cyklar som 
piffats upp av fadderkonstnärer säljs på en välgören-
hetsauktion och intäkterna doneras till barnhem i Åbo. 

Konstcyklar och cykelkonstnärer vill fästa uppmärk-
samhet vid hållbar utveckling och stoppa klimatför-
ändringen. Samtidigt får deltagarna glädje av att lyckas 
och vara kreativa, och framför allt får de gamla hojarna 

en ny chans. För den goda sakens skull medverkar 
också cyklande kändisar och beslutsfattare.

För projektet svarar VALONIA - Egentliga Finlands 
servicecenter för hållbar utveckling och energifrågor.

Hojens  
nya liv.

 2011 dykningar i skärgården 

  2011 förändrar vardagen
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Samling vid gungstolarna inreder stadsrummet på nytt 
och påminner människorna om gamla minnen med 
hjälp av en så gott som bortglömd möbel. För många 
är gungstolen en integrerad del av barndomsminnena. 
Vad tänker du på när du gungar? En grånad och stick-
ande mormor? Knarret från stugans brädgolv? Vem 
sitter i dagens gungstol – en energidryckssörplande, 
virkande skejtare?

Att gunga vid åstranden tillsammans med andra 
innebär att man får stanna upp en stund och obser-
vera stadens detaljer. Samlingen vid gungstolarna är 

ett glatt evenemang, där alla är välkomna, också med 
egna gungstolar. 

Evenemanget är en del av Festivalen för skapande 
verksamhet som anordnas av projektet Sam Body 
Plays. Huvudansvarig för Samling vid gungstolarna är 
produktionsbolaget Koti osk.

28.5 Aura åstrand

Tiotals gungstolar vid åstranden bjuder in dig. Sätt dig och gunga en stund och känn hur tankarna 
flyger och staden verkar ny. Sällan erbjuds en så lockande chans till en stunds avkoppling.
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 Samling vid gungstolarna    

Kom och 
gunga med 

mig!

  2011 förändrar vardagen
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Ett tiotal medborgarorganisationer och människor 
över hela världen har deltagit i insamlingen av de 
föremål och historier som används i verken. En viktig 
samarbetspartner är Finlands Flyktinghjälp rf. Verken 
byggs upp tillsammans med stadens föreningar.

Grytan – en spelande installation
Grytan består av cirka 200 grytor, kastruller och köks-
redskap som har använts i flyktingläger. Instrumentet, 
som rör sig på hjul, byggs bl.a. i ungdomsverkstäder och 
det spelas av musiker och ungdomsgrupper på olika 
evenemang. 

Sandalen - en installation av stigar
Stigar bestående av flyktingars hundratals sandalpar 
uppstår oväntat på olika håll i Åbo och vittnar om sina 
före detta ägares långa resa. 

Tältet – en installation med lapptäckesteknik
Ett stort tält byggs av virkade, stickade och broderade 
lappar som flyktingkvinnor runt om i världen har gjort. 
Tältet reses på allmänna platser och där anordnas 
varierande verkstäder och sammankomster. Flyk-
tingarnas historier blir till föreställningar med hjälp 
av tillämpat drama under ledning av regissören och 
skådespelaren Ida-Lotta Backman. 
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Berättelser  
om flyktingskap, en 
lång resa och var-

dagsföremål.

Berättelser om flyktingskap, en lång resa och vardagsföremål. Filmregissören Kristiina Tuuras och 
Shiffa ry:s samhällsinriktade konsthelhet inbjuder invandrare, konstnärer, konstinstitutioner och 
den stora allmänheten. Tusentals flyktinghistorier kommer fram genom konst och flyktingskapet 
öppnar sig genom upplevelser. Tre installationer och föreställningar som baserar sig på berättel
serna ger publiken konkreta sätt att delta i det kreativa arbetet.

från och med januari Grytan gästspelar vid olika  
evenemang
februari–november Sandalinstallationer
maj Det virkade tältet öppnas för allmänheten

 Grytan, sandalen och det virkade tältet   

 2011 personligt
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Tidsvandringen är en 13,7 km lång vandringsrutt från Tuorla observatorium till Åbo universitet som 
illustrerar världsalltets ålder av 13,7 miljarder år. Tidslinjen startar från Tuorla med urexplosionen, 
den stora smällen, och avslutas vid universitetet, i nutiden. Längs med vandringsleden har man 
märkt ut de viktigaste händelserna i världsalltets och jordens utveckling samt när de inträffade.

maj Vandringsleden öppnas för allmänheten

Rutten, som går längs lättrafikleder och gamla små 
bygator, erbjuder både ortsbor och turister trevliga 
tillfällen till utomhusaktivitet, där man samtidigt 
kan bekanta sig med historien och den vetenskapliga 
världsbilden.

Längs med vandringsleden kan man sätta sig in i 
världsalltets utveckling, ända från den stora smäl-
len till stjärnornas, vårt solsystems och jordklotets 
tillblivelse. Jordklotets evolutionshistoria granskas 
även ur ett biologiskt, geologiskt, meteorologiskt och 
astronomiskt perspektiv. De tidpunkter som märkts ut 
vid rutten presenteras både i tryckta broschyrer och 
med hjälp av material på internet. 

 I anknytning till vandringsleden erbjuds även temada-
gar för skolor, då skolelever kan komma och vandra och 

lyssna på experter som berättar om de olika händel-
serna. Eleverna kan också genomföra olika konst-
projekt längs vandringsleden och skapa ny rekvisita 
som väcker historien till liv. Motionsevenemang för 
allmänheten anordnas också.

Bakom vandringsleden står Åbo universitet i samar-
bete med Åbo Akademi, Åbo och S:t Karins städer samt 
Palin Granit Oy. 

 Tidsvandring    

En vandring  
genom världs-
alltets historia.

 2011 minnesspår 
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Inbjudna internationella artister till Dagarna för inte-
grerad dans och teater är bl.a. Corali Dance Company 
(Storbritannien), Danskompaniet Spinn (Sverige) och 
teatergruppen Piter Shed (Ryssland). Under evene-
manget arrangeras även ett seminarium, debatter och 
en öppen verkstad. 

År 2011 hålls konstutställningar i anslutning till handi-
kapp och handikappkonst i föreningens galleri och på 
andra håll i Åbo. På den avslutande festivalen uppträ-
der bl.a. Signmark, Pertti Kurikan Nimipäivät samt 
punkgruppen Heavy Load.

Dessutom arbetar Tröskeln rf tillsammans med andra 
handikapporganisationer och Stiftelsen Åbo 2011 som 

bäst på en tillgänglighetsplan för Åbo 2011 som ska öka 
tillgängligheten i kulturhuvudstadsprogrammet 2011. 

Tröskeln rf är en förening som arbetar för grundläggande och mänskliga rättigheter för personer med olika typer 
av funktionshinder, och för en likvärdig realisering av de handikappades rättigheter på såväl det nationella som det 
internationella planet. Åbokommittén samarbetar aktivt med många lokala allmännyttiga föreningar och handikapp
organisationer.

Föreningen Tröskeln rf presenterar en bred översikt av dagens utbud av integrerad konst och  
kultur. Tillsammans med samarbetspartnerna anordnas handikappfilmfestivalen Bron, Dagarna för 
integrerad dans och teater, en för alla öppen planeringstävling Världens bästa hjälpmedel, verkstä
der, konstkurser och utställningar samt en stor avslutande Magifestival.

13.4 Bron Big Opening
14–16.4 Filmfestivalen Bron
21–22.5 Dagarna för integrerad dans och teater
3.12 Den avslutande Magifestivalen på internationella 
handikappdagen.

 Brobyggarna   

Mera konst  
och kultur för 

alla i Åbo!

  2011 förändrar vardagen
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Projektet realiseras med hjälp av (roll)spelstekniker, 
medier, teater, dans, miljökonst och site specific-före-
ställningar i stadsrummet. 

Åbo 2011…uppbyggd utifrån all den historiska kunskap 
vi hittat om denna mystiska stad som spruckit itu. Pla-
nerad av det stora namnet inom upplevelsedesign: Den 
försvunna staden Ab, vars främsta verk alla forntids-
resenärer känner till - New York 1964, Reykjavik 2072 
och Uleåborg 2008. Och så mannen bakom det hela: den 
galaktiske, lysande stjärnan Don Walsh.

Den ursprungliga idén till konceptet Den försvunna 
staden är Sami Henrik Haapalas och konstnärlig ledare 
är Janne Saarakkala. Evenemanget produceras av Flow 
Productions från Uleåborg i samarbete med Ehkä- 
tuotanto, Åbo Stadsteater och Åbo finska studenttea-
ter. Man kan delta som traditionell publik, över inter-
net eller genom att gå upp i en roll hela veckan.

Upplevelseparken Åbo 2011 är ett sju dagars 
dramatiserat urbant evenemang som består av 
föreställningar, utfärder och spel och som erbju
der både traditionella och nya kanaler för den 
som vill uppleva staden.

21.–27.7

 Den försvunna    
 staden presenterar:    
 Upplevelseparken     
 Åbo 2011    

Välkommen med  
på en gruppresa från 

framtiden till forn-
tiden år 2011! 2011 minnesspår 

Stadsevenemang
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Tävlingen har två klasser: egenhändigt tillverkade 
fordon och lådbilar som byggts av proffs. Arrangö-
rerna uppmuntrar till bruk av återvinningsmaterial, 
och avsaknaden av bränsle flaggar på ett roligt sätt för 
förebyggandet av klimatförändringen.

Redan sommaren 2010 gick uppvärmningsåket av 
stapeln, och 2011 blir lådbilsracet ett stadsjippo som 
pågår i dagarna två och som dessutom har en del 
kringevenemang. Evenemanget planeras att bli årligt 
återkommande.

Evenemanget produceras av R-Beat.

Turku Grand Prix är ett ekologiskt och fartfyllt 
stadsjippo för hela familjen med lådbilar som 
intar stadscentrum.

20.–21.8 Auragatans nedförsbacken vid Konstmuseet

 Åbo Grand Prix – lådbilsrace   

I utförsbacken  
rullar badkar, lastpallar, 
kärror och andra topp-
trimmade fordon. Alla 

är välkomna.

 2011 lättar på vingarna 

Stadsevenemang

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   44 1.12.2010   13.38



45Bi
ld

: S
an

na
 M

oi
sa

la

Stadsevenemang

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   45 1.12.2010   13.39



46

Bi
ld

:  
Se

ilo
 R

ist
im

äk
i/

Ilo
in

en
 L

ift
ar

i

Åkern består av tusentals små odlingsunderlag med  
vetebrodd. Vid dagens slut delas de ut till stadsborna. 
Vid åkerkanten kan man fundera över odlingens 
framtid tillsammans med jordbruksexperter, eller bara 
skaffa ett färdigt hem för sina påskkycklingar. 

En bit landsbygd dyker upp mitt i staden då 
Finlands lantbruksmuseum Sarka påsken till ära 
vill glädja stadsborna. 

23.4. kl. 10–16 Universitetsgatan (gågatan)

Åkern  
kommer till 

staden.

 Staden gror!    

  2011 förändrar vardagen

Stadsevenemang
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I samband med gårdstävlingen får Åbo en ny tulpansort 
som med namnet Tulipa Aboa Turku, som har valts ut 
av nationellt namnkunniga trädgårdsrådet Arno Kasvi 
från Åbo vid ett besök i Holland. Våren 2011 kommer 
denna tulpansort att lysa grant i orange runtom i Åbo, 
såväl på privata gårdar som längs åstranden och i sta-
dens parker.

Ett av kriterierna vid valet av den vackraste gården är 
att den har Tulipa Aboa. Gården ska också ha en mer 
bestående symbol för kulturhuvudstadsåret som man 
själv har kommit på. Det kan vara ett träd, ett föremål 
eller t.ex. vacker belysning. Belysningen är också ett av 
bedömningskriterierna. På slutrakan ordnas en webb-
omröstning om de vackraste offentliga gårdarna och 
företagsgårdarna.

Gårdstävlingen är ett samarbete mellan Turun Pien-
talojen Keskusjärjestö, (Centralorganisationen för 
småhus i Åbo), Åbosamfundet, Åbo stad, Varsinais-
Suomen kiinteistöyhdistys (Egentliga Finlands 
fastighetsförening) och Turun Yrittäjät (föreningen 
för företagarna i Åbo).
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Den största gårdstävlingen någonsin i Åbo vill inspirera åboborna till att försköna sina gårdar. Egna
hems och stadsdelsföreningarna tillsätter områdesråd som ger tips och hjälp i arbetet. Råden utser 
de bästa gårdarna i sitt område till kandidater i serierna egnahemshus, radhus, fritidshus, höghus 
samt företagsgårdar och offentliga gårdar.

15.6.2011 områdesråden lämnar in materialet till  
tävlingsnämnden 
november 2011 tävlingsresultaten offentliggörs
sommaren 2012 kulturhuvudstadsårets bästa gårdar –  
utflykter för allmänheten

 Åbo 2011 Gårdstävling    

Gårdarna  
prunkar i  

kulturhuvud-
stadens  
färger.

  2011 förändrar vardagen

Stadsevenemang
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Målet är att få med invånarna i Östersjönregionen i en 
gemensam kedja av eldar och löften, som vittnar om en 
oro över Östersjöns tillstånd och ger forneldarnas natt 
en ny och djupare dimension: att rädda Östersjön. 

Invånarna kan avge sina egna personliga löften på 
webbsidan och samtidigt märka ut på kartan var det 
finns forneldar och övriga evenemang i anslutning till 
dessa. I Estland upprätthåller Rannarahva Muuseum 
en webbsida där i synnerhet estniska forneldar och 
evenemang har märkts ut. Genom att utöka använd-
ningen av kartan kan man skapa en löfteskedja som 
täcker hela Östersjöregionen. Under forneldarnas 
natt kan man även se eldarna som tänds kring Öster-
sjön på nätet. 

Stiftelsen Åbo 2011 har förbundit sig gentemot den 
2010 Baltic Sea Action-konferens som hölls i Helsing-
fors i februari att föreslå för människorna kring Öster-
sjön att de forneldar som tänds 2011 och därefter samt 
gemenskapen kring dem ska åtföljas av ett löfte om att 
göra något konkret för att rädda och skydda Östersjön. 
Dessutom sprids ett gemensamt budskap till länderna 
som var och en kan framföra framför brasan, genom 
uppläsning, sång, dans eller på något annat sätt.

27.8 fr.o.m. kl. 21 Forneldarnas natt kring Östersjöns kuster

I forna tider tände man eldar på stränderna för att signalera och varna för annalkande faror. Forneldarnas natt har 
firats på Finlands sydkust i ett par decennier. Traditionen med Forneldarnas natt introducerades av Sydkustens 
Landskapsförbund rf, som fortfarande arbetar för att sprida traditionen. Numera firas Forneldarnas natt även i  
Estland och i viss mån längs Östersjöns södra kuster samt i Stockholms skärgård.

Den sista lördagen i augusti har man i skärgården traditionellt tänt eldar och tagit farväl av den 
gångna sommaren. För att fira Åbos och Tallinns kulturhuvudstadsår 2011 vill man utvidga traditio
nen med forneldarnas natt genom att utmana människor, familjer, byar och städer längs Östersjöns 
stränder att avge sitt eget löfte för Östersjöns väl.
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 En signal  
om ansvar –  
ta hand om  
Östersjön.

 Forneldarnas natt    

 2011 dykningar i skärgården 

Stadsevenemang
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De fantastiska fartygen och allt kringprogram utgör 
sommarens höjdpunkt och är ett av årets största 
publikevenemang. Regattan, som är en fortsättning på 
det egentliga Tall Ships Races startar från Klapeida i 
Litauen och fortsätter sedan vidare från Åbo till Gdynia 
i Polen. Förra gången det egentliga Tall Ships Races 
besökte Åbo var sommaren 2009. Evenemanget hade 
ofattbara en halv miljon besökare.

För evenemanget ansvarar Sail Training International 
(STI) och Åbo stad. Den internationella välgörenhets-

organisationen STI består av segelfartygsföreningar i 
olika länder samt instanser som underhåller segelfartyg 
och anordnar skolseglingar. 

 The Culture 2011 Tall Ships Regatta    

Regattans rutt i sin helhet:
19.–21.8 Klaipeda, Kappsegling till Åbo
26.–28.8 Åbo, Kappsegling till Gdynia
2.–4.9 Gdynia

De stora  
segelfartygen  
anländer till  

Aura å.

Culture 2011 Regatta, som anordnas för att hedra Åbo som Europas kulturhuvudstad, tar de stora 
segelfartygen till Åbo. Fartygen som lägger till vid Aura ås stränder är öppna för allmänheten och 
besättningarna från de olika länderna presenterar sin verksamhet. 
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 2011 dykningar i skärgården 

Stadsevenemang
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Utställningar och bildkonst

Åbo har långa traditioner som konstnärernas, galleriernas, konstmuseernas 
och de kulturhistoriska museernas stad. De talrika museilokalerna används 
också för kulturhuvudstadsårets utställningar. Förutom på de traditionella 
arenorna kan man under kulturhuvudstadsåret också uppleva bildkonst i 
stadsrummet, i Aura å och vid dess stränder, i skärgården samt i utställnings- 
och evenemangscentret Logomo.

Centrala museer är bl.a. Åbo konstmuseum och Wäinö Aaltonens museum, 
som fokuserar på nutidskonst. Därtill har en samling med över hundra utom-
husskulpturer placerats i stadsrummet i Åbo. Fotokonsten presenteras på 
fotocentret Peri och i det privata museet Aboa Vetus & Ars Nova förenas 
nutidskonst med en arkeologisk tidsresa till det gamla Åbo.  

Den visionära bildkonsten från Åbo har sitt ursprung i en lång tradition av 
utbildning. Åbo Ritskola, som år 2011 fyller hela 181 år, är Finlands första 
egentliga konstskola och numera en del av Åbo Konstakademi. 

Bildkonstnärernas yrkeskår representeras till exempel av Konstnärsgillet i 
Åbo (Turun Taiteilijaseura), skulptörernas förening Jöötti ry, Arte ry, som  
driver galleri Titanik samt Åbo Konstgrafiker rf, som driver Galleri Joella. 
 
De internationellt och historiskt vikigaste museerna i Åbo är Åbo slott, 
Klosterbackens hantverksmuseum, som klarade sig undan Åbo brand 1827, 
Apoteksmuseet och det tillhörande borgarhuset Qwenselska gården, det 
maritima centret Forum Marinum och, sist men inte minst, Åbo domkyrka.
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Vad är det med elden som fascinerar oss så? Eld är 
kärlek, glödande passion och helvetets lågor. Elden är 
en bra dräng men en dålig husbonde; den står för både 
trygghet och fara. I all sin förhärjande kraft är elden 
också en början till något nytt.

Genom en eldport stiger besökaren in på utställningen 
där man kan prova på att göra upp eld, lyssna till histo-
rier om eldens uppkomst och kliva in i ett flammande 
bål. Ett tema är den förödande branden i Åbo 1827. En 
modell med ljus- och rökeffekter visar hur branden 
härjade i staden och besökaren får också själv försöka 
sig på stadsplanering. Hur skulle ditt Åbo se ut? Stads-
bränder och deras följder behandlas ur invånarnas 
perspektiv och på ett bredare plan som katastrofer som 
har format om hela städer. 

I verkstaden Flampunkten, som ingår i utställningen, 
fokuserar man på eldens olika egenskaper: de goda och 
dåliga sidorna, nyttan och faran, ljuset och mörkret. 
Temana växlar under året och lyfter fram eldens mång-
sidighet för besökaren. Här är det tillåtet att leka med 
elden!

Elden visar sina många skepnader på arbetsdemon-
strationer, föreläsningar och föreställningar: den ger 
stämning, nytta och underhållning. På guidade rund-
vandringar presenteras eldens mytiska karaktär och 
även en gränd som förstördes i Åbo brand. 

För utställningsproduktionen svarar Heureka och Åbo 
museicentral.

Kulturhuvudstadsårets egen utställning låter  
besökaren möta elden. Vetenskapscentret 
Heurekas och Åbo museicentrals interaktiva 
utställning kombinerar vetenskap och kultur
historia till en unik helhet. 

utställning

 Elden är lös!    

Vad tänder 
du på?

 2011 minnesspår 

Utställningar och bildkonst

16.1–18.12 Logomo
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 Only a Game?     

Denna epokgörande utställning lyfter fram männis-
korna bakom fotbollen: på lekplatserna, i amatörmat-
cherna och på stadion. Drömmare, spelare och forskare 
är alla som en enda stor familj.   

Utställningen, som riktar sig till människor i alla 
åldrar, har producerats av europeiska fotbollsförbun-
det UEFA. Den drar med sig besökarna in i fotbollens 
känsloladdade värld och visar upp de högst aktade 
priserna, historiska föremål från en 50-årsperiod och 
fantastiska bilder från Europas stora matcher.

Utställningen, som tidigare har visats i Bryssel, Liver-
pool och Istanbul, visas i en förnyad version i Åbo med 
belgiska Album som producent och UEFA och Stiftel-
sen Åbo 2011 som sponsorer.

Fotboll är något som får nationalitetskänslan 
att växa, men kan fotboll öppna våra ögon 
även för andra kulturer? Kan vi genom fotbol
len se Europa i ett annat ljus? Hur förenar och 
separerar fotbollen oss? Varför tycker jag om 
fotboll?

16.1–18.12 Logomo

En interaktiv  
utställning för hela  

familjen granskar Europas 
passionerade förhållande 

till fotboll och spelets  
själ och hjärta.

  2011 förändrar vardagen

Utställningar och bildkonst
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 Kiasma: Eija-Liisa Ahtila     
 och Isaac Julien / ARS11    

Museet för nutidskonst Kiasma presenterar sig 
år 2011 i Åbo med en utställning som består av 
två delar. Det blir två pärlor ur Kiasmas medie
samlingar: EijaLiisa Ahtilas videoinstallation 
Where is Where? – Var är var?, 2008, samt 
Isaac Juliens videoinstallation Western Union: 
Small boats, 2007. Det är första gången dessa 
installationer i storformat visas i Finland.
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Eija-Liisa Ahtilas videoinstallation Where is Where? – 
Var är var? behandlar kolonialismens historia och mö-

tet mellan två kulturer i Algeriet i slutet av 1950-talet 
under landets självständighetssträvan. Landet stod un-
der franskt styre med upprepade sammandrabbningar 
mellan motståndsrörelsen och den franska regeringens 
trupper. Landets våldsamma historia berättas på mik-
ronivå ur tre lekkamraters perspektiv. Två algeriska 
pojkar dödar sin franske lekkamrat. Berättelsen knyts 
an till dagens Finland där Poeten (Kati Outinen) och 
Döden (Tommi Korpela) dryftar den tragiska berät-
telsen som rör sig över kulturgränserna. Videoinstal-
lationen som är cirka en timme lång visas på sex dukar. 
I slutet av verket finns en dokumentär över striderna i 
Algeriet. Verket från 2008 är det första verk som Kias-
mas stödstiftelse har donerat till museet. 

Två v ide o-
installationer som 

aldrig förut har  
visats i Finland.

Utställningar och bildkonst
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16.1–29.5 Eija-Liisa Ahtilas Where is Where? – Var är var? 
17.6–18.12 Isaac Juliens Western Union: Small boats
Logomo

Isaac Juliens videoinstallation Western Union: Small 
boats, tar upp illegal immigration i Medelhavsområdet 
på ett visuellt och poetiskt sätt. I verket drivs båt-
flyktingar till följd av krig och hungersnöd att lämna 
Libyen för Sicilien i hopp om ett bättre liv. Verket är 
den tredje delen i en filminstallationstrilogi där de 
två andra delarna är True North (2004) och Fantôme 
Afrique (2005). I verket växlar tagningar av kämpande 
flyktingar, hänförande landskap och drömlika scener 
filmade på Palazzo Gangi i Palermo med varandra och 
påminner oss om Medelhavsområdets långa historia 
och influenser. Verket anskaffades till Kiasmas samling 
i början av 2010.

Verken är tematiskt en del av ARS11-utställningens 
Afrika-tema. Utställningen genomförs i samarbete 
med Kiasmas stödstiftelse.

 2011 personligt

Utställningar och bildkonst
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 Alice i Underlandet    
Alice i Underlandet är den största utställning inom samtida fotokonst som någonsin anordnats  
i Finland. Lewis Carrolls bok Alice i Underlandet (1865) berättar historien om en flicka som trillar 
ner i en kaninhåla och hamnar i en egendomlig värld. I den värld som Alice finner gäller inte  
normal logik och sunt förnuft. 

Fantasivärldar och den vrickade logiken i Alice i Un-
derlandet fascinerar alltjämt som element i bildkon-
sten och den visuella kulturen. Utställningen Alice i 
Underlandet lyfter fram gränsgången mellan vardag 
och fantasi i den samtida fotokonsten.  

16.1–18.12 LogomoKu
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Motsatsförhållandet mellan vardagslivet och fantasi-
världen visar sig som en premiss i den västerländska 
människans världsbild. Så länge skillnaden mellan var-
dagliga rutiner och fantasi är klar är vi samhällsdug-
liga. Men blir det fritt fall om skillnaden fördunklas? 

Kuratorer för Alice in Wonderland – Alice i Under-
landet är chefredaktören, kuratorn Sheyi Bankale 
(Storbritannien) samt konsthistorikerna Anna-Kaisa 
Rastenberger och Elina Heikka. Ansvarig instans är 
Finlands fotografiska museum.  

De medverkande konstnärerna är: Claudia Angelmaier 
(Tyskland), Evan Baden (Kanada), Thorsten Brink-
mann (Tyskland), Elina Brotherus, Saara Ekström, 
Melinda Gibson (Storbritannien), Atelieri O. Haapala, 
Hanna Haaslahti, Sasha Huber, Ulla Jokisalo, Marja-
ana Kella, Anni Leppälä, Susanna Majuri, Jan Man-
cusca (Slovakien), Christian Marclay (USA), Juhana 
Moisander, Trish Morrisey (Irland), Laurel Nakadate 
(Storbritannien), Nap House, Zed Nelson (Storbritan-
nien), Anneli Nygren, Tuula Närhinen, Alain Paiement 
(Kanada), Nelli Palomäki, Hyun Doo Park, (Korea), 
Riitta Päiväläinen, Harri Pälviranta, Tuomo Rainio, 
Sanni Seppo, Jemima Stehli (Storbritannien) och Iiu 
Susiraja.

stor utställning av samtida fotokonst

En dykning  
i vardagens  

och fantasins  
kaninhål.

 2011 lättar på vingarna 

Utställningar och bildkonst
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 Tom of Finland    

Organisationen Homotopia (Liverpool, UK) ställer ut 
en omfattande samling av Tom of Finlands arbeten i 
Åbo – allt från tidiga skisser från ungdomsåren till se-
nare arbeten. Utställningens arbeten sammanställs ur 
den Los Angeles-baserade Tom of Finland-stiftelsens 
samlingar. 

Tom of Finlands homoerotiska verk, som fått ett legen-
dariskt rykte, upphöjdes till ett slags ikonartade stereo-
typer av maskulina homosexuella män i hela världen. 

I samband med utställningen anordnas dessutom 
föreläsningar för allmänheten om queerkultur och 
bildkonst.

Ett förvånande faktum för den stora allmänhe
ten är att Finlands internationellt kanske bäst 
kända bildkonstnär kommer från Åbos grann
kommun S:t Karins. Nu återvänder Tom of  
Finland alias Touko Laaksonen (1920–1991) hem! 
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utställning

16.1–18.12 Logomo

En retrospektiv 
överblick av Tom of 
Finlands legenda-
riska produktion.  

 2011 personligt

Utställningar och bildkonst
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Fem konstnärer har inbjudits att delta med en bastu: 
Jan-Erik Andersson, Heidi Lunabba, Papu Pirtola, 
Harri Markkula och Hans-Christian Berg.

Bastukulturen granskas bland annat genom frågor om 
vad man pratar om och vad man får göra i bastun, och 
vad ett konstbastubad går ut på. De urbana konst-
verken Bastuprat, vars skapare representerar olika 
konstarter, ger svar på dessa frågor samtidigt som de 
ger upphov till nya. 

Till Saunalab hör också en serie utställningar och 
evenemang som arrangeras av Åbo museicentral och 

 SaunaLab    

1.6–31.8 Konstbastur på Saro udde på Runsala, i konst
parken Ekoluoto vid Wäinö Aaltonens museum, i Aura å, 
Kuppis simstadion och Lumocentret i Korois.

En finländare definierar ofta andra nationaliteter och sina sommarstugegrannar utgående från bastun: Har ni bastu? 
Nej hör ni, ett ångrum är ingen bastu! Hur varm blir er bastu? Är den finsk? Vilket märke har ni på bastuugnen? 
Bastun är en helgedom för det finska folket. En symbol för renhet, en fristad för lugn och ro och avkoppling. En plats 
och ett ämne som inte lämnar någon kall.

På olika håll i Åbo byggs fem bastur som planerats av konstnärer och som allmänheten naturligtvis 
kan bekanta sig med genom bastubad. Basturna kan bokas för privat bruk under sommarsäsong
en, och dessutom ordnas allmänna bastutider.

som hänger nära ihop med temat bastu, bad och att 
tvätta sig.

Åbo museicentral står för bastubaden. 

 2011 dykningar i skärgården 

Utställningar och bildkonst
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Kort kurs  
i finska: sauna.  

Det kommer du  
långt med.

Utställningar och bildkonst
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Verkstäderna för självporträtt och samhällskonst leds 
av nationellt och internationellt erkända konstnärer. 
En del av verkstäderna är offentliga och öppna för 
allmänheten, medan en del skräddarsys efter grup-
pernas behov. Verkstäderna genomförs med hjälp av 
många olika tekniker: fotografering, collage, målningar, 
skulpturer, teckningar eller videor. Man kan också 
delta genom att berätta och skriva.

2000 & 11 självporträtt innehåller också det Klassfo-
toprojekt som fotokonstnären Vesa Aaltonen har ge-
nomfört, där man har följt en skolklass sedan år 2000. 
Projektet avslutas 2011 då ungdomarna fyller 18 år. 

För genomförandet av projektet 2000 & 11 självpor-
trätt ansvarar utbildningsprogrammet för bildkonst 
vid Åbo YH:s Konstakademi.

 2000 & 11 självporträtt    

8–9.3 Seminarium om självporträtt och självporträtterande 
arbete, Åbo Yrkeshögskola
oktober–december Utställningar i offentliga rum i Åbo
fr.o.m. 1.12, Utställning, Finlands fotografiska museum, 
Helsingfors
Gratis inträde till alla evenemang.

2000 & 11 självporträtt ger Åbo ett ansikte på konstmuseer, gallerier  
och i stadsrummet, när självporträtt som åboborna själva har skapat i 
verkstäder ställs ut. Resultatet blir bilder av verkliga människor som lever 
omkring oss och samtidigt en tidsbild från kulturhuvudstadsåret 2011.
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Hur ser Åbos  
ansikten ut? Hurdant 

är stadens  
självporträtt?

 2011 personligt

Utställningar och bildkonst
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I porträttverkstäderna får de unga begrunda sin jagfö-
reställning och identitet. Hur ser jag mig själv och hur 
vill jag att andra ska se mig? Den bild man har av sig 
själv kan förvåna, vara helt annorlunda än man trott. 

Det sociala fotoprojektet startade redan 2008 och 
cirka 300 barn och unga i Åbo, S:t Petersburg och 
Köln har deltagit i det under ledning av fotokonstnä-
ren Vesa Aaltonen. Bildmaterialet har årligen sam-
manställts till utställningar i Åbo och dess vänorter 
tillsammans med eleverna i partnerskolorna. År 2011 

2008–2011
18.8–30.9.2011 Samlingsutställning, Åbo huvudbibliotek
Utställningar även i S:t Petersburg och Köln. 

ordnas samlingsutställningar i städerna. Ansvarig 
instans är Åbo skolcentral och gymnasiet Puolalan-
mäen lukio.
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Samlingsutställningen Åbo–S:t Petersburg–Köln visar ungdomars vardag och självporträtt i euro
peiska städer. Vardagsbilderna, som ungdomarna själva har tagit, blir till självporträtt i handledda 
verkstäder. I vardagsbilderna fokuserar man på sådant som är viktigt för unga. Ungdomarnas  
vardag är internationell och nätverkande, men avslöjar bilderna ändå skillnader mellan länder  
och kulturer?

 Åbo–S:t Petersburg–Köln    

Unga i  
europeiska städer 

fotograferar sin 
vardag.

 2011 personligt

Utställningar och bildkonst
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 Martha Schwartz – Barkerparken   
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I den nya planen för Barkerparken skapas ett område 
som kan användas året om. Resultatet kommer att 
locka till sig stadsbor i alla åldrar och göra åstranden 
ännu trivsammare. Området kommer också att kom-
plettera den helhet av miljökonstverk som redan nu 
finns längs åstranden. 

Under 2011 färdigställs en lekplats för barnen. Den 
återstående delen ska enligt planerna genomföras i ett 
senare skede.

Martha Schwartz är i synnerhet känd för sina projekt 
som reformerar begreppet urbana landskap. Hon har 
utvecklat ett planeringsspråk där djärva former och 
färger samt olika byggmaterial och växter möts på ett 

överraskande sätt. I Martha Schwartz verk kombine-
ras landskapsplanering med visuella uttrycksformer 
genom nutidskonsten. 

För genomförandet av helheten står Åbo stad i 
samarbete med Åbo sommaruniversitet. Bakom den 
ursprungliga idén står bildkonstnären Armi Laukia 
från Åbo.

Nutidskonstnären och landskapsarkitekten Martha Schwartz (USA/Storbritannien)  
inbjöds till att planera en miljökonstpark i Barkerparken invid Aura å. Martha 
Schwartz vision förnyar området med ett modernt formspråk som också väcker 
internationellt intresse.

Barkerparken är en 8 000 kvadratmeter stor park i närheten av stadskärnan och bredvid promenadstråket längs 
åstranden, där människorna rör sig. Trots sitt utmärkta läge har området inte använts särskilt flitigt. 

Av helheten färdigställs en lekplats 2011.
Beslut om realisering av resten av planen fattas senare.

Plan för  
en konstpark  
vid åstranden  

i Åbo.

  2011 förändrar vardagen

Utställningar och bildkonst
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Seminariet samlar experter inom olika branscher: 
landskapsarkitekter konstnärer, proffs inom träd-
gårdsbranschen och invånare för att mötas, utbyta 
erfarenheter och diskutera i ett gemensamt forum.
Vilka är grönsektorns framtida möjligheter och 
utmaningar? Hur påverkar stadsnaturen vårt välbefin-
nande? På vilket sätt och i vilken roll kan konstnären 
delta i stads- och miljöplaneringen? 

Seminariet gästas av bl.a. följande internationella 
föreläsare: landskapsarkitekten och nutidskonstnären 
Martha Schwartz (USA/UK), ekokonstnären Jackie 
Brookner (USA), landskapsarkitekten Patrick Quist 
(Malmö), professor Peter Schantz (Mittuniversitetet, 

 Urban Nature     

8–9.9 Åbo sommaruniversitet

Sverige, Natur och Hälsa), verkställande direktören 
Louise Trodden (Art in the Open, London) och land-
skapsarkitektbyrån G R O S S . M A X (Edinburgh). 

Seminariet anordnas av Åbo sommaruniversitet och 
kurator är bildkonstnären Armi Laukia.
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Det internationella seminariet Urban Nature presenterar visioner av framtidens parker och träd
gårdar samt de mest betydelsefulla planerarna av dem. Aspekter som lyfts fram är vikten av stads
natur och grönområdens kulturella, hälsomässiga och ekologiska betydelse. Samtidigt hyllas Åbos 
traditioner i anslutning till de egna stadsparkerna och den botaniska traditionen.

seminarium

Var slutar  
naturen och 

var börjar  
konsten?

  2011 förändrar vardagen

Utställningar och bildkonst
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Sammanlagt 20 elskåp på olika håll i centrum får ett 
lyft när konstnärerna Minna Maija Lappalainen och 
Kati Immonen tar fram konstverk som fästs på skåpen. 
Temat inspireras av och anpassas till platsen och 
miljön.

Verken görs med hjälp av en ny bildöverföringsteknik 
på skivor som är väderbeständiga och klotteravstö-
tande. Sedan är det bara att fästa skivorna på plats och 
voilá! Efter det är staden igen snäppet trivsammare då 
skåpen blir konstskåp.

För fastsättningen och förberedelserna svarar Åbo 
Energi och för hela produktionen konstnärsföreningen 
Turun taiteilijaseura.

 Box     

våren Konstskåpen uppenbarar sig i gatubilden.

Eeva Kaisa och Timo Berry (BOTH) har planerat ett 
miljökonstverk som i vårens första blommor skriver 
glada budskap till stadsborna. 

Budskapen som man planterat ut tillsammans med 
invånarna blommar våren 2011. Stora, positiva och 
uppmuntrande ord som Du är vacker! Jag tänker på 
dig! eller Ska vi kyssas? får oss att tänka att livet egent-
ligen är rätt så trevligt.

Förutom att de uppmuntrande orden överraskar och 
glädjer väcker de även de förbipasserandes intresse för 
platser som man i allmänhet inte förknippar med konst 
eller poesi.

Man använder vita krokusar som kommer upp genast 
när snön har smält och som är det första löftet om en 
sommar efter vintern.

Bi
ld

: K
at

i I
m

m
on

en

våren Blomsterverken blommar i Puolalaparken,  
Hammarbackaparken och i Jyrkkälä.

Konst  
på elskåp.

 Du är vacker!    

Det kommer 
alltid en  
ny vår.

  2011 förändrar vardagen

  2011 förändrar vardagen
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Byggandet av de nya jungfrudanserna ses som såväl 
samhälls- och miljökonst som ett sätt att bevara de 
gamla europeiska kusttrakternas kulturarv. Samtidigt 
sprids kunskap om jungfrudanserna och intresset för 
dem, jättar, myter och sagoväsen väcks. Idéer till nya 
sätt att utnyttja danserna och nya utomhuslekar sam-
las in genom en öppen idétävling. Såväl i byggskedet 
som senare fungerar jungfrudanserna som en mö-
tesplats som förenar olika generationer, grupper och 
gemenskaper.

Jungfrudanserna är historiska stenkonstruktioner som 
förekommer i kusttrakterna och skärgårdsområdena. 
De är låga och flacka stensättningar med en diameter 
på 10–14 meter, som utgörs av stencirklar byggda inuti 
varandra. Enligt den finska folktraditionen har man an-
sett att jungfrudanserna har byggts av ett uråldrigt jät-
tefolk, men deras betydelse eller användningsändamål 

 Jungfrudanser    

är inte kända. Jungfrudanserna kan ha spelat någon 
roll för fiske- eller jaktriter eller vid fruktbarhets- och 
bröllopshögtidligheter, men de har också ansetts vara 
lek- eller spelplatser som sjöfarare har byggt i väntan 
på gynnsamma vindar.

I Åbolands och Ålands skärgård finns ett hundratal 
jungfrudanser. Förutom vid Östersjöns kuster har 
jungfrudanser också hittats vid kusterna av Barents 
hav och Vita havet. Största delen av dem torde vara 
byggda under 1500- och 1800-talen, men de äldsta är 
sannolikt från stenåldern.

Jungfrudanserna engagerar ett stort antal verksamma 
under ledning av Masku fritidsväsende.

Kommuner, byar, skolor, daghem och sammanslutningar i Egentliga  
Finland utmanas att under år 2011 bygga sina egna konstnärliga jungfru
danser, på ett kreativt sätt som avviker från de historiska jungfrudanserna.
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Nya  
jungfrudanser, nya 
användningssätt,  

myter, jättar.

 2011 dykningar i skärgården 
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Keramik i stan

Konstnär Pekka Paikkari belägger ventilationsbygg-
naden på Trätorget med keramik som påminner om 
sprucken is, eldistributionscentralen i Kuppisparken 
får keramikskulpturer av skulptören Kim Simonsson 
och avloppspumpstationen vid Våghuset förskönas med 
verk av konstnären Karin Widnäs. Projektets arkitekt är 
Tarmo Mustonen.

Syftet är att göra om tre ömma punkter i stadsbilden till 
konstverk och sevärdheter i sig själva. Projektet för 
sam man professionella aktörer inom olika områden då 
arkitekter, konstnärer och materialtillverkare förenar 
sina krafter. För alla dessa byggnader har man planerat 
belysning som gör att verken blir ljuspunkter i gatubilden. 
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Verken blir klara enligt följande tidtabell:

15.1 Karin Widnäs / Avloppspumpstationen
maj Kim Simonsson / Eldistributionscentralen  
i Kuppisparken
maj Pekka Paikkari / Ventilationsbyggnaden  
på Trätorget
maj Timo Nymans multimediepresentation av projektet 
och utgivningen av boken Keramik i stan

Med hjälp av keramik får tre byggnader, en ventilationsbyggnad, en eldistributionscentral och 
en avloppspumpstation, ansiktslyftningar. I alla dessa används keramiken på olika sätt i enlig-
het med konstnärernas planer. 

Kan keramik  
göra fult till vackert? 
Kan ventilations-, el- 
och pumpstationer 

bli sevärdheter?

  2011 förändrar vardagen

Utställningar och bildkonst
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 Lyftkranskonst    

På det gamla varvsområdet vid Aura ås mynning finns 
sammanlagt tre lyftkranar som ska skyddas. Lyftkra-
narna är betydande kulturhistoriska minnesmärken 
både för stadsbilden och nationellt och berättar om 
industri- och skeppsbyggnadstraditionen vid åmyn-
ningen.

Åbo hamn är Finlands äldsta hamn och har varit känd 
som ett av Östersjöns handels- och sjöfartscentrum i 
mer än 850 år. Skeppsbyggnadsindustri har förekom-
mit vid Aura ås stränder sedan 1700-talet. Numera har 
varvs- och skeppsbyggnadsverksamheten i national-
landskapet längs Aura å upphört.

Konstverket planeras utgående från parallella skiss-
uppdrag. Verket produceras av Åbo stads kulturcentral/
Åbo museicentral i samarbete med Åbo hamn och Åbo 
Energi

15.12 Invigning av konstverket

Intill varvskranen vid åstranden i Åbo uppförs ett konstverk för att fira avslutningen av kultur
huvudstadsåret. Verket blir ett bestående minne av året. Samtidigt är det en hyllning till den  
historiska varvsverksamheten i området.
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Varvskranar  
varvas med  

konst. 2011 dykningar i skärgården 
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Domkyrkans kapell fylls av bildkonst med nytesta-
mentligt tema och moderna tolkningar av det mest 
kända verket inom genren, Leonardo da Vincis fresk. 
Bland de konstnärer vars verk ställs ut finns bl.a. Andy 
Warhol, Francine LeClercq och Pauno Pohjolainen.

Kurator för utställningen är Perttu Ollila och utställ-
ningsarkitekt är Viivi Laine. Medverkande i projektet 
är Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, Kyrkosty-
relsen och Åbo ärkestift. 
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Finlands nationella helgedom, Åbo domkyrka, erbjuder en unik scen för ett dansverk och en 
konstutställning där det jordiska och det andliga möts kring olika teman i Den sista nattvarden.  
Vad är heligt? Och finns det plats för att uppleva det heliga i nutiden?

Dansteatern ERI använder temat som inspiration för 
sitt verk Passion (närmare information s.135).

utställning

17.4–31.7 Utställning
21–23.4 / 25.4 / 5–8.5 / 19.5–22.5 och 28.7–31.7  
Dansverket Passion, Åbo domkyrka

 Den sista nattvarden    

Konstutställning 
och dansverk i 
Åbo domkyrka. 

 2011 minnesspår 

Utställningar och bildkonst
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En viktig utgångspunkt för verket är de ikoner som 
gjordes av den tidiga medeltidens mästare från Lundo 
och Rusko och deras samtida i Åbotrakten, framför 
allt deras madonnaskulpturer i trä. Eftersom mästar-
nas namn är okända och det inte finns några skriftliga 
uppgifter om dem är stilen den enda signaturen som 
kan vittna om deras produktion, arv och identitet. Ma-
donnaskulpturerna uttrycker både blidhet och styrka. 
De hör till de äldsta föremålen i Finland och är därför 
en oersättlig förbindelselänk till den medeltida finska 
mentaliteten och kulturen.

Verket Maria och mästaren handlar inte bara om den 
mytomspunna Maria, utan lyfter också fram symbo-
ler för kvinnlighet och sexualitet samt de tabun som 
anknyter till dessa.

Det visuellt flerdimensionella och moderna mediever-
ket kommer att förevisas på Åbo slott. Närheten till 
Lundomästarens ursprungliga verk ger helheten ett 
betydande mervärde.

12.8.2011–29.1.2012 Åbo slott

Videotriptyken Maria och mästaren är ett nyskapat verk av Åbobon och konstnären Saara Ekström, 
som på ett modernt sätt tolkar bilderna och symboliken kring den finska Mariamyten och, beledsagad 
av den finska mytologin, söker en form för Maria, som får sin skepnad genom naturen. 
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 Maria och mästaren    

Konstnären  
Saara Ekströms  

lyriska  
medieverk.

 2011 minnesspår 
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 En forskningsexpedition på Östersjön    

Sommaren 2010 sjösattes två märkvärdiga farkoster. 
Antti Laitinens pojkdröm om att segla ut på det öppna 
havet i riktning mot äventyret med en enmansbarkbåt 
uppfylldes och konstnären landsteg i Estland efter 
en tjugo timmars resa. Räddningsfarkosten Silakka 
byggdes av Teemu Takatalo och Tommi Taipale med 
hjälp av kreativ återanvändning. Gästerna som bjöds 
ombord diskuterade Östersjön under seglatsen på 
Skärgårdshavet. Varje forskningsexpedition spelades 
in och resultatet visas som en del av utställningen.

Hanna Haaslahtis och Marianne Decoster-Taivalkoskis 
Ljudrum kombinerar havsutsikt med undervattens-
ljudlandskap som förmedlas i realtid. Mia Mäkeläs 
verk Green Matters undersöker medborgarnas 
möjligheter att stoppa eutrofieringen av havet och 

presenterar olika sätt att använda grönalger för 
konstnärliga ändamål.

Tomi Paasonens och Tiago Da Cruzs moderna dans-
verk Vol.at.ilit.y, som bygger på vattnets förenande och 
åtskiljande egenskaper, avslutar helheten på hösten.

juni–september Utställningsstråk från Korois till  
Åbo centrum och Runsala
25–29.7 Evenemang på Själö, Skärgårdshavets  
forskningsinstitut vid Åbo universitet 
oktober–november Dansverket Vol.at.ilit.y

Den tvärkonstnärliga forskningsexpeditionen på Östersjön inbjuder publiken att förundra sig över 
och utforska Östersjön och dess naturfenomen via fem olika konstprojekt. Helheten omfattar en 
utställningsrutt på sommaren och ett evenemang på Själö och avslutas med ett dansverk på hösten.

Marina  
fenomen på  

utställning och 
på scenen.
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 Inre landskap    

De japanska keramikkonstnärerna Tomoko Kurahara 
och Satoko Sai samt fotokonstnären Marja Pirilä kom-
mer till Åbo för att lyssna till, intervjua om, betrakta 
och fotografera den mentala bilden av Åbo hos män-
niskor som bott länge på orten. Konstnärerna bearbe-
tar detta material med hjälp av keramik-, video- och 
fotokonst till en utställning, som via det personliga 
betraktelsesättet också berättar en historia om Åbo, 
förr och nu.

Keramikerparet Tomoko Kurahara och Satoko Sai har 
sin bas i Tokyo.  De använder fotografier som en del 
av sina keramiska verk. Kurahara har också studerat 
vid Aalto-universitetet i Helsingfors. Arbetsparet har 
skapat anslående keramikserier och unika verk.

Marja Pirilä har arbetat med fotografering på bred bas 
och bl.a. specialiserat sig på camera obscura-teknik. 
Pirilä har haft ett stort antal utställningar i Finland och 
utomlands, erhållit statens fotokonstpris år 2000 samt 
publicerat flera fotoböcker. Dessutom ingår filmklippa-
re Terhi Asumaniemi och närvårdare Ritva Muurinen i 
arbetsgruppen.

För projektet svarar Fotograficenter Nykyaika i  
Tammerfors.

20.5.–25.9. Utställningen Inre landskap, Åbo slott 

Gamla åbobor gräver fram sina fotoalbum och 
berättar om minnen och historier i anslutning till 
bilderna.
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En djupdykning  
i tidevarven med 
hjälp av personlig 

historia.

 2011 personligt
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 Flux Aura 2011    

Konstnärliga fjärilsholkar, visuell akupunktur av 
miljön, ljusreflekterande klippblock och en gigantisk 
prästkrage. Jättelika ejdrar i ån markerar Östersjöns 
tillstånd, under Domkyrkobron skimrar skapelser av 
ljus och motivskepp dryftar sjöfartens traditioner. Sta-
den får även en konstnärlig fjärilsträdgård. Dessutom 
möter man överraskningar i bussar, på gatstenar och 
på gatlyktor. 

Konstnärerna, både internationella och från Egentliga 
Finland, som valdes genom utlysning samarbetar in-
tensivt och en del av dem även i par. Följande konst-
närer är med i Flux Aura: Heini Aho och Sebastian 
Ziegler (Tyskland), Armi Laukia, Renja Leino, Kari 

Cavén, Reima Nurmikko och Satu Tuittila, Outi Puro 
och Heath Nash (Sydafrika), Jani Rättyä och Antti 
Stöckell, Sirpa och Satu Särkijärvi, Timo Takala, Tiina 
Vainio, Katja Syrjä, Ann Lundström (Finland-Norge) 
och Monika Wancke (Sverige-Norge), Kimmo Ylönen, 
Candy Chang (USA).

Koordinator för Flux Aura är Konstnärsgillet i Åbo rf.

Miljökonst  
i Aura å och på 
dess stränder.

20.6–31.8 En del av verken är tillfälliga,  
en del mer permanenta.

Det internationella miljökonstevenemanget Flux Aura erbjuder konstupplevelser i stadsmiljö. I 
Aura å, på dess stränder och i dess närhet utförs flera olika verk, exempelvis i form av jordkonst, 
skulpturer och flytande installationer. Tematiskt sett anknyter verken till Aura å, det strömmande 
vattnet, staden samt livet och naturen kring ån. 
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 Åbo lyssnar    

Ljudkonstverken som skapas i Åbos stadsbild ger nya 
ljudperspektiv på staden och får oss att reflektera 
över betydelsen av det vi hör. Skulptören och ljud-
konstnären Nigel Helyers (Australien/England) verk 
”VoxAura – ån sjunger" ger en röst åt vattnets kemiska 
sammansättning. Ljudkonstnären Christina Kubischs 
(Tyskland) "Det elektriska Åbo" är en promenad i en 
stad med en annorlunda ljudbild. Med de specialtill-
verkade hörlurar som Kubisch har designat kan man 
lyssna på stadens elektromagnetiska fält. Komposi-
tören och ljudkonstnären Robin Minards (Kanada/
Tyskland) verk ”Chambre 108 (bleu)” begrundar 
gränsen mellan det offentliga och privata ljudlandska-
pet. Vem planerar de ljudlandskap som vi tillbringar 
största delen av vår tid i, eller uppkommer de av en 
slump?

Ljudkartan över Åbo ritar upp ett porträtt av staden 
med hjälp av ljud. Var finns det ett ljudlandskap som är 
viktigt för dig och som du gärna lyssnar på? Ljudkartan 

Har du  
tänkt på hur  

din stad  
låter?

15.1 Premiär för Symfonin Aura å vid kulturhuvudstadsårets 
öppningsevenemang 
17.1. Inspelningen kan höras under en klubb i anslutning till 
Konstens födelsedag 
maj Det andra uppförandet av Symfonin Aura å, med Pessi 
Parviainens konsert för ån och musiker, invigningen av 
Åhamnen
maj-juni Ljudinstallationerna blir klara
maj-juni Temadagar för Åbo lyssnar: ljudkonstevenemang, 
konstnärsträffar, diskussioner och presentationer av verk

växer under 2011 och blir ett kollektivt skapat webb-
konstverk som samlar olika ljudmiljöer från Åbo.

För helheten Åbo lyssnar svarar Suomen Akustisen 
Ekologian Seura (Föreningen för akustisk ekologi i 
Finland). Arbetsgruppen består av Simo Alitalo, Tuike 
Alitalo, Meri Kytö och Pessi Parviainen.

Ljudmiljöer inverkar på välbefinnandet, hur man upplever tid, plats och rum och bjuder dessutom 
på estetiska upplevelser. Åbo lyssnar placerar ljuden på kartan och öppnar öronen för lyssnande. 
Symfonin Aura å är ett ljudverk av ljudkonstnären Simo Alitalo som är tillägnat ljuden kring ån och 
från fartygen i hamnen – signalhorn, mistlurar och visselpipor, kanoner, kyrkklockor, arbetsljud och 
ljudlandmärken. Verket genomförs som ett samarbete mellan olika organisationer och Åboborna.
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Utställningen kan upplevas på olika håll i skärgården, 
både från kryssningsfartyg och småbåtar, via lands-
väg och virtuellt, på ett ensligt skär och i havet, på en 
landsvägsfärja och på radiovågorna. Verken granskar 
frågeställningar om framtiden för skärgårdens invåna-
re och miljö med hjälp av olika konstnärliga medel. De 
kan ta sig uttryck som t.ex. en självständig ö-valuta, ett 
alternativt sjökort på förbindelsefartyget, invånarnas 
personliga berättelser om klimatförändringen, science 
fiction-framtidsvisioner av skärgården, trädgårdssköt-
sel under vatten eller en skör naturäng av glas.

CAA väver fram kontakten mellan stad och skärgård 
och reflekterar de frågor som berör Åbo skärgård och 
Östersjöregionen i förhållande till globala strömning-
ar. I samband med utställningen ordnas tvärveten-
skapliga evenemang för allmänheten och symposiet 
Archipelago Logic i både Korpo och Åbo. Taru Elfving 
är konstnärlig ledare för CAA och Väståbolands stad 
är huvudman för projektet. 

Medverkande konstnärer är bl.a. Alfredo Jaar (US/
CL), Minerva Cuevas (MX), Renée Green (US), Plat-
forma 9.81 (HR), Raqs Media Collective (IN), Ann-Sofi 
Rönnskog & John Palmesino/Territorial Agency (FI/
CH), Nomeda & Gediminas Urbonas (LT), Elin Wik-
ström (SE), Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta- 
Kalleinen & Henrik Andersson (FI/DE/SE), Tea 
Mäkipää (DE/FI), Kari Caven (FI), Janne Gröning 
(FI), Sussi Henrikson (FI), Arja Lehtimäki (FI), Renja 
Leino (FI), Sandra Nyberg (FI), Anna Nyreen (FI), 
Antonia Ringbom (FI) och Pia Rousku (FI).

 Contemporary   
 Art Archipelago   

Ett möte  
mellan skärgård 

och samtids-
konst.

Contemporary Art Archipelago (CAA) är en 
utställning med samtidskonst i Åbo skärgård på 
sommaren. Utställningen består av sammanlagt 
20 nya och platsspecifika verk och evenemang 
av både utländska konstnärer och lokala konst
närer bosatta i skärgården.

juni–september Utställning
augusti Symposiet Archipelago Logic

 2011 dykningar i skärgården 
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 Carl Larsson   

Hustrun Karin, även hon konstnär, deras barn och 
hemmet var en ständig inspirationskälla för Larsson, 
och hans verk blev förebilder för såväl den borgerliga 
familjeidyllen som det pittoreska bohemlivet. Larsson 
med sin särpräglade, dekorativa stil är också bäst känd 
för sina akvareller med hemmet som motiv. I dem har 
tiden stannat upp i barndomens varma och vilsamma 
söndagsstämning. 

Larssons första idyll var Grèz-sur-Loing i närheten 
av Paris, senare Sundborn i Dalarna. Bägge orternas 
karaktär och vardag förevigades i hans verk som ett 
romantiserat lantliv, med ett stänk av douceur de vivre, 
livets skönhet, som fortfarande förtjusar oss. Som sina 
ledstjärnor nämnde Larsson det ljusa, lätta och glada 
– även om hans egen personlighet inte alltid återspeg-
lade dessa nyanser. Den mytomspunne konstnären var 
en konfliktfylld och stundom tungsint person.

Det är första gången Carl Larssons originalverk ställs 
ut i denna omfattning i Finland. Utställningen erbjuder 
en unik möjlighet att njuta av skönhet och skicklighet 
men den tecknar också upp ett intimt porträtt av en 
konstnär, vars ambition var att med sina målningar 
vinna en plats i människornas hjärtan.

I samband med utställningen ordnas program och det 
ges även ut en omfattande publikation som belyser Carl 
Larssons konst och liv. Utställningen har producerats 
i samarbete med Åbo konstmuseum och Konstmuseet 
Ateneum.

Den svenske mästaren Carl Larssons (1853–1919) älskade bildvärld  
intar Åbo konstmuseum genom en omfattande utställning hösten 2011. 
Utställningen består av Larssons viktigaste produktion och belyser 
den inverkan som de närmaste och miljön hade på hans konst.
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Drömmar om 
harmoni.

16.9.2011–8.1.2012 Åbo konstmuseum

utställning

 2011 minnesspår 
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3.5–26.6 Galleria Maaret Finnberg och huvudbibliotekets 
innergård

 Wäinö!    

Sammanlagt åtta konstnärer medverkar i utställningen. 
Fyra erkända finländska konstnärer deltar på inbjudan: 
skulptörerna Maija Helasvuo och Villu Jaanisoo, samt 
bildkonstnärerna Vesa-Pekka Rannikko och Miina 
Äkkijyrkkä. Dessutom väljs fyra unga finländska bild-
konstnärer genom utlysning att delta i utställningen. 
Som utställningens kurator fungerar bildkonstnären 
och doktorn i bildkonst Jan Kenneth Weckman och 
som ansvarig instans Wäinö Aaltosen seura ry.

Wäinö!-utställningen är också en tävling: av de åtta 
konstnärerna belönas en med en privatutställning i 
Åbo år 2014. Wäinö!-utställningarna kommer i fort-
sättningen att anordnas vart fjärde år. 

Erfarna  
skulptörer  
möter unga  
virtuoser.
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Utställningens namn syftar på åbokonstnären Wäinö Aaltonen (18941966), som är en av de mest erkända och  
välkända finländska skulptörerna genom tiderna.

Wäinö! kompletterar kulturhuvudstadsårets utställnings
mångfald med sin fokus på bildhuggeri och visar också 
upp den unga generationens färdigheter och gestaltande 
kompetens. 

skulpturutställning

 2011 lättar på vingarna 
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 Åbobor    

 Möt en serie tecknat    

Åbobor är en interaktiv och mångsidig vandringsut-
ställning som presenterar Åbo och Åboborna för det 
övriga Finland. Utställningens teman förevisas med 
hjälp av moderna multimediemetoder, men framför allt 
genom människors berättelser. 

Åboborna lämnar ingen oberörd! Alla finländare har 
någon slags uppfattning om Åbo och Åboborna. Bilden 
av Åbo uppstår utifrån stadens invånare, stereotypier 
och fenomen – till exempel den lokala dialekten, de 
vackra kvinnorna, vitsarna om Åboborna, utlysningen 
av julfreden, Åbo slott, Aura å, många historiska och 
moderna produkter som tillverkats i Åbo samt kanske 
också Åbobornas påstådda överlägsenhet.

Grundtonen är munter, lättsam och godmodigt ralje-
rande. Utställningen presenterar Åboborna med en 
etnografisk underton som om de var en ”främmande 
stam”, vars seder och kultur man vill presentera för 
”den civiliserade världen”. Jakten efter Åbobornas 

identitet leds av en antro-
polog från Mänttä, som har 
bestämt sig för att klargöra för 
hela världen vad för slags folk 
Åboborna egentligen är.

Utställningen, som är inrymd i två containrar, 
har turnerat på de orter i Finland som ansökte om 
att bli kulturhuvudstad och i Helsingfors på hösten 
2010. Den har vuxit på vägen i och med de videohäls-
ningar med egna synpunkter på Åbo och Åboborna 
som besökarna har lämnat. Utställningen anländer till 
Åbo på sommaren 2011. 

För produktionen svarar Serlachius-muséerna i Mänttä. 

Turun Sarjakuvakerho ry (Åbo serieklubb) står för 
överraskningar i serieformat som dyker upp i Åbos 
gatubild. Alternativa trafikmärken som kommente-
rar Åbo, kommer att pigga upp omgivningarna i Åbo 
centrum och dess utkanter samtidigt som de agerar 
vägvisare. På sommaren kan man dessutom följa två 
stora serieföljetonger i stadsrummet och på nätet. 

Tecknarna hör till toppen i den finländska serie-
världen: bl.a. Pertti Jarla (Fingerpori), Ilkka Heilä 
(B.Virtanen), Milla Paloniemi (Kiroileva Siili), Jyrki 
Nissinen (Auttajahai), Mika Lietzen, Antti Hopia & 
Nina Laakko (Kirjaston Kissat), Tiitu Takalo, Mari 
Ahokoivu och Hanna Koljonen.

År 2011 firar den finländska tecknade serien sitt 
100-årsjubileum. I Åbo syns detta bl.a. i serieevene-
manget Necrocomicon som hålls för sjätte gången. 
Dessutom utges en jubileumsantologi över serieteck-
nandet i Åbo.

I slutet av sommaren säljs trafikmärkena och en del av 
intäkterna doneras till välgörenhet.

sommaren Fritt inträde

Åbobornas  
identitet avslöjas 
äntligen för hela 

folket på en  
utställning.  

turnerande utställning

1.6–4.9 Centrum och dess utkanter

Serie-
teckningar 
dyker upp i 
gatubilden.

  2011 förändrar vardagen

 2011 minnesspår 
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 Vår familj    

Kulturhuvudstadsåret 2011 ger projektet en förläng-
ning i Åbo i samarbete med Essen då Manninen kom-
mer för att fotografera invandrarfamiljer från olika 
länder som bor i Åbo.

Även om vi vill framstå som individualister, hör vi till 
flera grupper. Grupperna formar oss oberoende av om 
vi själva märker det eller inte. I gruppen iklär vi oss en 
roll som speglar vår person och vår relation till grup-
pens medlemmar. En grupp är en miniatyr av samhäl-
let. Och den första gruppen för alla är familjen.

Utställningen som omfattar en serie av tio bilder 
berättar om människor som man talar mycket om, 
men som man sällan hör. Familjerna avbildas i sina 
vardagsrum. Dessutom har alla familjemedlemmarna 
svarat på en rad frågor av fotografen som belyser 
deras tankar och önskemål.

våren

Tuomo Manninen är en av de internationellt mest kända finska fotograferna. Hans omfattande serie av grupporträtt 
har väckt intresse och rönt uppskattning runt om i världen. Manninen har fotograferat grupper sedan 1990talet 
bl.a. i Katmandu, Riga, Helsingfors, S:t Petersburg, Lissabon, Saigon, Havanna och Paris och hans fotografier har varit 
utställda på över sextio utställningar runt om i världen.

Vi  
människor är 

inte så  
olika.
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Som en del av programmet i Europas kulturhuvudstad Essen für Ruhr 2010 
ordnades på Bochums konstmuseum en utställning av islamsk konst och kultur 
där man även kunde se en serie bilder på muslimska familjer som lever och bor 
i Ruhrområdet som är tagna av den finländske fotografen Tuomo Manninen.

 2011 personligt
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 Close Your Eyes and    
 Tell Me What You See    

I utställningen medverkar 15 konstnärer från tio olika 
länder, bl.a.: HC Berg (Finland), Karen Grainger (Stor-
britannien), Yao Lu (Kina), Sachiko Kodama & Minako 
Takeno (Japan), Jorge Mayet (Kuba), Sonja Nilsson 
(Sverige), Aurora Reinhard (Finland), Delphine Reist 
(Schweiz), Kim Simonsson (Finland), Lieko Shiga 

Utställning  
med nutidskonst  
samt kurators-
kunnande och 

bransch   -
kännedom.

Close Your Eyes and Tell Me What You See
1.6–21.8 Göteborgs konstmuseum, Sverige 
22.9–30.11 Observatoriet, Vårdberget, Åbo

Intresset för kuratorsverksamhet ökar ständigt inom det finländska kulturfältet. En framgångsrik internationell  
lansering av finländska konstnärer är ofta beroende av kuratorernas kompetens och kännedom om konstlivet.

Intendent Johan Sjöström vid Göteborgs konstmuseum är kurator för en internationell utställning 
med nutidskonst som presenterar verk av unga konstnärer och öppnar en dialog mellan det fin
landssvenska och det internationella konstfältet. Utställningen Close Your Eyes and Tell Me What 
You See genomförs i samarbete med konstmuseet i Åbos svenska vänort Göteborg.

(Japan), Daniel von Sturmer (Nya Zeeland) och Pablo 
Valbuena (Spanien).

Vid sidan av utställningen lyfter man fram det kun-
nande som krävs i kuratorsyrket och den mångsidiga 
yrkeskåren. Kuratorer svarar allt oftare för att sam-
manställa utställningar och producera konstevene-
mang. Dessutom leder de ofta den kritiska konstdebat-
ten i medierna. 

Konsthistoriska institutionen vid Åbo Akademi ger en 
akademisk specialkurs som baserar sig på en utställ-
ning som anordnas av stiftelsen Pro Artibus. Under-
visningen består av föreläsningar, verkstäder och 
seminarier. 

För yrkesverksamma konstnärer, kritiker, museifolk, 
studerande och forskare arrangeras en serie semina-
rier om kuratorsverksamhet. Seminarierna, som gästas 
av ett antal internationella toppkuratorer, ger både en 
djupare insikt i kuratorns arbete och exempel på nya 
arbetssätt genom att presentera olika aktuella teman. 

Ansvarig för helheten är stiftelsen Pro Artibus.
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 Tro, hopp och     
 kärlek    

1.5–31.8 S:t Henriks ekumeniska konstkapell
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Det gemensamma temat för utställningen är tro, hopp 
och kärlek. I den intressanta helheten utforskas temat 
ur olika perspektiv och med olika tekniker, av fyra 
konstnärer av varierande ålder och bakgrund.

Konstkapellets vackra interiör och fina akustik skapar 
en unik miljö för utställningar och musikuppföranden. 
Byggnaden, som är värd ett besök bara för arkitektu-
rens skull, har ritats av arkitekten Matti Sanaksenaho. 

Utställningen anordnas av konstkommissionen för S:t 
Henriks ekumeniska konstkapell.

En samutställning med verk av fyra ansedda spanska konstnärer kommer till Ekumeniska konstka
pellet. De inbjuda konstnärerna är skulptören Diego Canogar, målaren Totte Mannes, akademikern 
och skulptören Jose Luis Sanchez och akademikern och skulptören Dario Villalba.

Spansk  
nutidskonst i 

konstkapellet.

 2011 personligt
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 European Eyes on Japan/   
 Japan Today vol. 13    

 Boat - Båt    

Sedan 1999 har EU-Japan Fest Committee årligen 
inbjudit 3–6 europeiska fotografer för att skildra den 
japanska vardagen och kulturen genom europeiska 
ögon. År 2011 kommer fotograferna från Finland, 
Estland och ett tredje europeiskt land. Fotografierna 
används för att producera en utställning i Åbo och de 
sammanställs även till en fotobok, dessutom anordnar 
fotograferna olika fotoverkstäder.

European Eyes on Japan är ett sätt att med hjälp av 
fotomediet betrakta den japanska samtiden. Vad är ut-

märkande för den japanska kulturen och det japanska 
samhället? Vilka aspekter av den japanska vardagen 
lägger en europé märke till? Motivet är en japansk stad 
eller provins som varierar årligen. Denna gång reser 
fotograferna till provinsen Akita, som ligger i den norra 
delen av ön Honshu.

Sju internationella konstnärer ordnar en installation vid 
Hallisforsen. Temat för de stora konstverken är båtar. 

Konstnärerna bakom installationerna kommer från 
Indien, Ungern, Grekland, Irak, Syrien och Israel.
Båttemat utgör en symbolisk ram för utställningen: 
man färdas och reser iväg med båt, någon blir alltid 
kvar på stranden men det finns också någon som väntar 
i nästa hamn. Båten förenar folk på motsatta sidor 
av havet. Konstnärernas olika kulturella bakgrunder 
gör tolkningen mångdimensionell och bygger upp en 
intressant installationshelhet.

I samband med utställningen samlar man in de asso-
ciationer och åsikter som verken ger upphov till och på 

så sätt får även publiken möjlighet att ge direkt respons 
och dela med sig av de tankar som väckts. 

Utställningen ordnas av organisationen EU-MAN 
(European Union Migrant Artists Network), som är en 
internationell organisation som stöder emigrantkonst-
närers arbete och som grundades i Åbo 1997. Kurator 
för utställningen är Amir Khatib.

hösten

EUJapan Fest Committee är en organisation grundad av Japans ambassadörer för att främja kulturell rörlighet. 
Verksamheten har särskilt fokuserat på samarbete med europeiska kulturhuvudstäder.

Installationer  
vid forsens  

brant.

september, Hallisforsen

 2011 dykningar i skärgården 

 2011 personligt
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Hur ser  
Japan ut?  

Europeiska 
fotografer i 

Japan.
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Design, arkitektur och  
hantverk

Storskalig produktionsverksamhet har förekommit i Åbo sedan 1500-talet 
och de första hantverksskråna grundades på 1600-talet. Den berömda  
keramikfabriken Kupittaan Savi har sina rötter i 1750-talet då man exporte-
rade tegel till Stockholm, Tallinn och Riga från Åbo. 

Den finländska textilindustrin föddes i början av 1900-talet i och med att 
Kestilä grundades i Åbo. Möbelfabriken Korhonen, som grundades 1910 
och numera har sitt säte i S:t Karins, har ända sedan starten varit huvud-
tillverkare av Alvar Altos möbler. I Åbo har man under hela 1900-talet 
utvecklat topprodukter inom finländsk design. Utöver det har flera av 
världens största kryssningsfartyg till stor del planerats och utvecklats i 
Åbo och Åboregionen. En av Åbos styrkor är just industriell formgivning.

Idag är flera små och personliga designföretag verksamma i Åbo, och de 
har också en viktig roll i kulturhuvudstadsårets programutbud. Hantver-
karföreningen Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry driver flera 
hantverkscentra och har en aktiv kursverksamhet. 

Åbo har det tidsmässigt mest omfattande beståndet av kulturhistoriskt 
och arkitektoniskt värdefulla byggnader i landet. Åbo slott, domkyrkan, 
Klosterbackens hantverksmuseum och observatoriet, som är ritat av 
C. L. Engel, hör till stadens pärlor. Några av de viktigaste verken inom 
1900-talets arkitektur är Sydvästra Finlands Lantmannahus och Turun 
Sanomats hus, bägge ritade av Alvar Aalto, och Uppståndelsekapellet 
av Erik Bryggman, Åbos internationellt mest kända arkitekt. Exempel på 
uppskattad arkitektur av idag är bl.a. S:t Henriks ekumeniska konstkapell 
och huvudbiblioteket. 
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Regionen har ett unikt samarbetsnätverk för företag, 
och besökare från andra orter kommer till Åbo för att 
shoppa i designföretagens fabriksbutiker. Men känner 
den breda allmänheten till vad som egentligen gömmer 
sig i Åbos designvärld?

Turku design – fenomenalt lyfter fram designfältet i 
Åbo för både branschproffsen och den breda allmänhe-
ten. Företagens verksamhetsförutsättningar och sam-
arbete stärks. Turku design – fenomenalt är inte bara 
ett evenemang, utan lyfter fram designaktörerna på 
många olika platser och länkar designen till flera olika 
sammanhang. Småföretag med potential får kollektivt 

stöd, och åbodesignens rykte sprids till nya arenor och 
publiker.

Via Turku design – fenomenalt blir designen i Åbo 
synlig i dagstidningar och affärer, på webben och  
även utomlands på olika evenemang. Turku design –  
fenomenalt utför sitt arbete bakom kulisserna, så att 
designföretagen ska få träda fram på estraden.

För samordnandet av Turku design – fenomenalt  
svarar KloDesign Oy.

 Turku design - fenomenalt    

1 Tonfisk Design, 2 Klo Design, 3 Kotona Design, 4 Woodoo Design

Design  
med kollektiv 

styrka.

1 2 3

4

I Åbo har det uppstått ett exceptionellt starkt och levande designfält. I regionen  
verkar ett flertal kända och än så länge okända designföretag. Turku design är ett fenomen. 

 2011 lättar på vingarna 

Design, arkitektur och hantverk
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 Åpaviljongen    

 I formgivarnas fotspår    

Den flytande paviljongen, som kommer att uppföras 
i Aura å efter en arkitekttävling, är ett mästerprov på 
nutidsarkitektur. Konstruktionen ska användas för 
olika kulturhuvudstadsevenemang på sommaren.

Paviljongen är resultatet av en arkitekttävling där det 
vinnande förslaget var verket Kerä av arkitekten Janne 
Pihlajaniemi från Uleåborg. Tävlingsjuryns motivering 
var verkets självständiga och starka form, som väcker 
många associationer. Därtill ansåg juryn att idén 
bakom strukturen var genial.

Paviljongen kommer att vara ett landmärke och en 
attraktiv lokal för många slags evenemang, utställ-
ningar och föreställningar. Den kan också användas för 
representation. Paviljongen står på pontoner vilket gör 
att den kan flyttas till olika ställen längs ån. När pavil-
jongen är klar förtöjs den vid Kristinegatan. 

Projektet I formgivarnas fotspår placerar formgivarnas 
arbete i rampljuset och presenterar formgivningens 
historia och nutid. Man kan bekanta sig med formgiv-
ningen under promenader längs speciella rutter som 
är utritade på kartan. På projektets webbplats kan man 
stifta närmare bekantskap med objekten samt kom-
mentera och betygsätta formgivningen tillsammans 
med de andra användarna. Stadens landmärken inom 
formgivning presenteras också i en mobilapplikation. 

Spår av formgivarnas arbete återfinns t.ex. i inred-
ningar, byggnader, stadsbussarnas säten, lyftkranar vid 
varvet, koppar i caféet eller motionscyklar på gymmet. 
Längs rutten presenteras både arbeten av stadens egna 
förmågor och objekt som är viktiga med tanke på den 

finländska formgivningens historia. Dessutom finns 
det också plats för överraskande och vardagliga objekt 
som i vanliga fall inte för tankarna till formgivning. 

Projektet produceras av Industrikonstförbundet 
Ornamo, den riksomfattande centralorganisationen 
för finländska formgivare, som firar sitt 100-årsjubi-
leum 2011. Ornamo har över 80 medlemmar i Åbo med 
omnejd. 

våren Formgivningsrutten öppnas för publiken

Formgivningen 
finns överallt.

Arkitektur i 
Aura å.
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  2011 förändrar vardagen

 2011 dykningar i skärgården 
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Trasmattan är en väsentlig del av den finländska och 
nordiska hantverkskulturen, dess vardag och fest. Det 
är dags att ge trasmattan den uppskattning den förtjä-
nar som en oskiljaktig del av vår kultur. Trasmattan 
har många brokiga historier att berätta – betrakta den 
och lyssna! Den vittnar om fyndighet, sparsamhet, 
miljömedvetenhet, kreativitet, skicklighet och ett 
estetiskt öga. 

Helheten produceras av föreningen Varsinais-Suomen 
käsi- ja taideteollisuus ry, som genomför projektet vid 
åtta egna verksamhetsställen i landskapet. Projektet 
sprider sig också till Väståboland och Kimitoön genom 
Åbolands hantverk rf. 

 Berättande matta    

Ta trasmattorna  
till heders! Inga fler 
röda mattor! Jag vill  

gå på trasmattor!

Berättande matta är en helhet som omfattar 
utbildning, utställningar, klippning av mattrasor 
samt historier som berättas av och om mattor. 
Projektet lyfter också fram nya och innovativa 
mattor. Målet är att höja trasmattans image 
som en kulturprodukt och öka intresset för 
mattvävning.
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19.5 Klipp och klapp – klippning av världens längsta  
mattrasa, Gamla Stortorget
8–12.8 Mattmix – nordiskt mattsymposium  
12.7–27.8 Saga – moderna mattor, utställning på  
Galleri Campus 
19.7–26.8 De bästa Berättande mattorna, Taitokeskus 
Juselius, Aulagalleria
juli–augusti utställningen Mattleken – barnens  
mattvariationer
2010–2011 Mattrenässansen – utbildningshelhet om  
mattor vid hantverkscentrumen 

 2011 minnesspår 

Design, arkitektur och hantverk
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 Turku-Tallinn     
 Fashion Awards    

mars Kick-off workshop, Tallinn
augusti Presentation av tävlingsresultaten,  
modeveckan i Tallinn
oktober Presentation av tävlingsresultaten, mässan 
Osaava nainen/Kvinnor som kan, Åbo

I tävlingen tillämpas metoder för användarinriktad och 
engagerande design, och därtill utforskas klädernas 
kraftgivande effekter. Fokus ligger på vanliga konsu-
menter och deras verkliga behov.

Under kulturhuvudstadsåret 2011 är tävlingen avsedd 
för studerande i kläddesign vid Estlands konstakademi 
och Yrkeshögskolan Novia i kulturhuvudstäderna Tal-
linn och Åbo. Senare kommer evenemanget att lyftas 
fram som ett internationellt alternativ till det traditio-
nella modetävlingskonceptet, där tyngdpunkten oftast 
ligger på fantasi- och catwalkmode. TT 2011 är en del 
av projektet Baltic Fashion, som syftar till att utveckla 
Östersjöregionens modeindustri.

Centrala kriterier i tävlingen är att man engagerar 
användarna i designprocessen samt satsar på kreativ 
problemlösning och originella, funktionella och ekono-
miskt genomförbara kollektioner. 

Kläddesigntävlingen ÅboTallinn 2011 (TT 2011) 
öppnar nya perspektiv för människonära kläd
design i enlighet med principerna för hållbar 
utveckling. Tävlingen efterlyser genomförbara 
lösningar som möter behoven hos sådana 
grupper som vanligtvis blir åsidosatta i design
sammanhang. 

Kraftgivande 
kläddesign

 2011 lättar på vingarna 

Design, arkitektur och hantverk
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 ARKåbo    

Mediekonstverk 
om arkitektur i 
och från Åbo.

juni–juli Åbo huvudbibliotek

Den fascinerande utställningen presenterar arkitektur 
på ett nytt sätt genom att kombinera bild och ljud. Med 
på utställningen finns nutidsarkitektur som vunnit 
prestigefyllda priser och rönt internationella tävlings-
framgångar, och naturligtvis modernismens mästare, 
Åbobornas egen arkitekt Erik Bryggman.

ARKåbo blir ett visitkort för åboarkitekturen och visas 
också efter Åbo kulturhuvudstadsår. År 2012 finns 
utställningen med i programmet på Finlands arkitek-
turmuseum. Samtidigt är den en bro mellan kultur-
huvudstaden Åbo 2011 och Helsingfors, World Design 
Capital 2012.

För produktionen står Visual Aspect.

Utställningen ARKåbo presenterar den moderna 
arkitekturens och nutidsarkitekturens pärlor som 
ritats av arkitekter från Åbo eller som finns i Åbo.
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 Alvar Aalto och träets dimensioner    

Aaltos funktionalistiska stil uppstod i Åbo där han 
hade sitt kontor under åren 1927–1933. Under sin 
Åboperiod ritade han till exempel sanatoriet i Pemar 
och dess inredning. Sanatoriet är ett av hans mest 
uppskattade skapelser och ett konstverk som bildar 
en enhetlig helhet.

Aaltos formspråk som arkitekt förefaller ha frigjort 
sig då han bekantade sig med träet som material i 
möbeldesignen. En viktig utgångspunkt var just de 
möbler han hade designat för sanatoriet i Pemar och 
vilkas tekniska utförande han finslipade i samarbete 
med snickaren Otto Korhonen, chef för möbelfabriken 
Korhonen. Möbelfabriken Korhonen i S:t Karins till-
verkar än i dag Alvar Aaltos möbler med samma teknik. 
Utställningen Träets dimensioner lyfter särskilt fram 
Aaltos och Korhonens framgångsrika samarbete.

Utställningen produceras av S:t Karins stad, möbelfa-
briken Korhonen och Alvar Aalto-stiftelsen. I samband 
med utställningen arrangeras dessutom ett internatio-
nellt arkitektur- och designseminarium, Modern Tur-
ku. Seminariet handlar om modernismens uppkomst i 
Åbo och Norden samt nutida designers förhållande till 
Alvar Aaltos tradition. 

Utställningen Träets dimensioner presenterar arkitekten Alvar Aaltos (1898–1976) arbete som mö
beldesigner. Utställningen, som har turnerat runt världen sedan 2008, ses nu för första gången i 
Finland. Samtidigt övergår utställningens fokus från arkitektur till formgivning.

Vid den  
skandinaviska 

designens  
källa.
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1.12.2010–6.2.2011 Utställningen Träets dimensioner,  
Galleri Maaret Finnberg
3.2–5.2 Arkitektur- och designseminariet Modern Turku, 
Åbo universitet 

 2011 minnesspår 
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Musik

Den långa musiktraditionen och det aktiva musiklivet i Åbo har gett upp-
hov till åtskilliga orkestrar och grupper inom såväl klassisk som modernare 
musik. Musikaliska sällskapet i Åbo grundades 1790 och dess traditioner 
förs vidare av Åbo filharmoniska orkester. Åbo musikfestspel, som har  
arrangerats i ett halvsekel, är ett av Finlands viktigaste musikevenemang. 

I Åbo finns många aktiva körer. Bland de största är Chorus Cathedralis 
Aboensis och studentkören vid Åbo universitet. Traditionsrika aktörer i 
den svenskspråkiga universitetsvärlden är bland annat manskören Brahe 
Djäknar och damkören Florakören samt Akademiska Orkestern, Åbo Aka-
demis symfoniorkester. Konserthuset, Sigynsalen i Åbo konservatorium och 
Åbohallen har etablerat sig som arenor för tonkonsten och konserter med 
inhemska och internationella gäster. Det senaste tillskottet bland stadens 
konsertscener är Logomo vars unika konsertsal har planerats uttryckligen 
med tanke på elektroniskt förstärkt musik.

Förutom den klassiska musiken frodas jazzen, rock- och popmusiken och 
den elektroniska musiken i Åbo. Turku Jazz är ett flera dagar långt jazzeve-
nemang som anordnas varje vår. I de lokala musikrestaurangerna arrangeras 
klubbkvällar med levande musik och minifestivaler året om. Den nya elek-
troniska musiken har fått en internationellt synlig roll.

Barnfamiljer får njuta av musik bland annat på sommarevenemangen Seik-
kisrock och Musikpicknicken i Äventyrsparken. Undervisning och utbildning 
i musik erbjuds av utbildningsprogrammet för musik vid Åbo Konstakademi 
och flera privata läroanstalter, såsom Åbo konservatorium och Åbonejdens 
musikinstitut.

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   95 1.12.2010   13.40



96

 Viva la Diva!    Kväll i  
Karita Mattilas 

sällskap.

I Åbo slottsparks kulturhistoriska miljö får stjärnso-
pranen sällskap av Åbos egen världsberömde bas-
sångare Matti Salminen och tenoren Jorma Silvasti. 
Kvällens drottning och ståtliga herrar ackompanjeras 
av Åbo filharmoniska orkester som dirigeras av Su-
sanna Mälkki.

Karita Mattila gav konserter i sin hemstad Åbo senast 
2001 så besöket är efterlängtat. Kvällen bjuder på 
världskända opera- och operettpärlor och utlovar en 
upplevelse som trollbinder åhörarna och lockar fram 
tårar av både vemod och glädje.

Karita Mattila är en av de internationellt mest renom-
merade och framgångsrika operasångerskorna. Hon 

uppträder regelbundet på världens främsta operahus 
och har medverkat som solist bland annat tillsammans 
med filharmonikerna i New York, Boston, Los Angeles, 
London, Berlin och Wien och orkestern på La Scala i 
Milano.

Viva la Diva!-konserterna ingår i evenemangshelheten 
Fest på slottet som produceras av Live Nation Finland.

Kultursommaren kulminerar i slutet av augusti i operasångerskan 
Karita Mattilas besök och framträdande i sin hemstad.

19.8 och 22.8 kl. 19.30 Åbo slottspark
Biljetter: www.lippu.fi

 2011 minnesspår 

Musik
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 Turku Modern    

Sommardagar 
med e lektroniska  

rytmer.

20–24.7 Festivalen Turku Modern

Turku Modern och Stiftelsen Åbo 2011 har samarbe-
tat genom att presentera finländsk elektronisk musik 
på en omfattande klubbturné under namnet Night 
Moves 2011. Klubben har gästat bl.a. Shanghai, Lon-
don, Stockholm och Paris. Som avslutning på turnén 
får vänner av elektronisk musik njuta av det senaste 
artistutbudet och världens vackraste skärgård på en 
Night Moves-kryssning utanför Åbo.

Under festivalveckoslutet breder Turku Modern 
också ut sig till Kuppisparken, där Colourscape (s. 34) 
erbjuder en unik scen för festivalens artister. Dess-
utom presenteras mer experimentella kollaborationer 
inom modern musik i samarbete med Äänen Lumo ry. 
På programmet står musik som sällan når den breda 
publiken och som ligger i gränssnittet mellan dagens 
klubb-, pop- och indiemusik.

Turku Modern, festivalen för elektronisk musik, 
gör nya landvinningar. Under kvällarna före fes
tivalveckoslutet bjuds publiken på en genom
komponerad filmföreställning. Jori Hulkkonen, 
en av Finlands mest framgångsrika och produk
tiva dj:ar, framför sitt beställningsverk live under 
förevisningarna.

festival

 2011 lättar på vingarna 

Musik
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Klubbkvällarna bjuder på både livemusik och dj-artis-
ter. Under de flesta av kvällarna kompletteras musiken 
av en vj som står för det visuella med levande bilder 
och videokonst.

Dynamo och Klubi hör till landets mest livskraftiga och 
framstående klubbar vad gäller utbudet.

 Åbo 2011-klubbar    

Den  
glödande staden –  

The Smoldering 
City.

12 kvällar på Dynamo, 5 kvällar på Klubi
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Åbo 2011klubbarna på Klubi och Dynamo 
bjuder in aktuella band och artister som väckt 
uppmärksamhet och fått beröm i internationella 
medier och bloggar på nätet. Dessutom uppträ
der en rad ansedda veteraner och intressanta 
och fräscha inhemska namn.

 2011 lättar på vingarna 

Musik
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Klubbarna bildar en tredelad serie jazzkonserter. 
På jazzklubben Monk uppträder toppartister inom 
finländsk jazz och framtidens stjärnor från Sibelius-
Akademin. Även grupper från Åbo får chansen att visa 
vad de går för under klubbkvällarna. På Radisson Blu 
Marinas restaurang anordnas jazzspelningar i mid-
dagsmiljö, med fritt inträde. Konserterna på Logomo 
blir storevenemang i årets jazzkalender.

Flame-klubbarna ger en heltäckande inblick i det livs-
kraftiga finländska jazzlivet och sammanför aktuella 
aktörer inom jazzen. Jazzen brinner med stor låga!

Konstnärlig ledare för Flame-klubbarna är jazzmusi-
kern Jussi Fredriksson med rötter i Åbo. Klubbkon-
serterna och jamsessionerna anordnas av Turku Jazz, 
Åbonejdens musikinstitut, Åbo konservatorium och 
Harlem Jazz Club. För produktionen svarar Finlands 
Jazzförbund.

 Flame-jazzklubbar    Burn Turku  
burn!

Flame-klubbarna anordnas under året på: 
Jazzklubben Monk, Radisson Blu Marina Palace och 
Logomo

Dessutom bl.a.:
4.2 kl. 21 Herd, Restaurang Aurora, Marina Palace, fritt 
inträde
25.2 kl. 21 Winter & Viinikainen Duo + Mika Kallio Solo, 
Monk
26.2 kl. 20 Ricky-Tick Big Band ja Emma Salokoski &  
Ilmiliekki Quartet, Logomo, biljetter: www.lippu.fi 
1.4 kl. 21 Jukkis Uotila Band, Restaurang Aurora, Marina 
Palace, fritt inträde
29.4 kl. 21 Tonight at Noon – The Music of Charles Mingus, 
Restaurang Aurora, Marina Palace, fritt inträde

En mångsidig serie bestående av tjugo jazzkonserter samlar 
Finlands intressantaste artister samt utländska gäster i Åbo.
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På denna musikpicknick för hela familjen utlovas hög-
klassig underhållning och medryckande stämning på 
ett område som vanligtvis är stängt för allmänheten.
 
I den sammetsmjuka sommarnatten jammar de bästa 
solisterna tillsammans med Flottans Musikkår under 
ledning av musikkommendörkapten Timo Kotilainen, 
Flygvapnets Big Band samt Försvarsmaktens Bevä-
ringsmusikkår. Konstnärlig ledare för evenemanget 
är musiköverlöjtnant Ville Paakkunainen från Mili-

tärmusikskolan. Under kulturhuvudstadsåret är det 
fjärde gången som Försvarsmaktens MILjazz kommer 
till Åbo.

 MILjazz    
Varma  

stunder i skuggan 
av en hundraårig 

kasern.

27.8 kl. 18 Heikkilä kasern, Fritt inträde

Den historiska omgivningen kring Heikkilä kasern utgör 
ramarna för ett jazzevenemang en augustikväll.
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Föreställningen byggs upp av mänskliga röster, 
akustiska och elektroniska instrument samt virtuella 
videokulisser. Ett intressant inslag utgörs av instru-
ment försedda med rörelsesensorer som sångarna 
och musikerna använder för att styra föreställningens 
ljus- och ljudvärld samt scentekniken. Föreställningen 
kombinerar på ett harmoniskt och intressant sätt 
rytmmusik, modern konsertmusik, elektroniska ele-
ment och improvisation.

Multikonstverket Energo är en visuell komposition, 
en konstnärlig vision av universums karaktär och 
uppkomst. En lovsång till livets skönhet och mångfald. 
I denna helhet är människan en dynamisk och till och 
med farlig aktör. 

Verket är en upplevelse som stimulerar känslorna. Det 
behöver inte rationaliseras – bara ses och upplevas.

Föreställningen regisseras av Minna Nurmelin och för 
produktionen svarar Kim Kuusi och MusicMakers.

Energo visas även i form av en interaktiv installation. 
Förbipasserande får förundra sig över och pröva en 
apparat med givare och detektorer, som ger försmak av 
den teknik som används i föreställningen.

 Energo    
Sånggruppen Rajaton framför tillsammans med gruppen UNI det nya dramatiserade verket Energo, 
som komponerats av Ilkka Niemeläinen. Detta sammanhållna verk, som kombinerar ljud, ljus och 
teknologi, bjuder publiken på en svindlande resa i en stämning som växer till kosmiska dimensioner. 

Världsalltets 
soundtrack.
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18–19.3. Logomo, biljetter: www.lippu.fi
1.2–20.3 Installationen Energo, varuhuset Wiklunds  
fönstergalleri
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För musiken under den två dagar långa festivalen står 
finländska toppartister (bl.a. Jonna Tervomaa, Tapani 
Rinne, Tommy Lindgren, Pekka Kuusisto, Wimme och 
Jarmo Saarni) tillsammans med utländska gäster. 

Artisterna förbereder ett verk som passar in på temat 
Urhavet och den stämning som råder och deltagarma 
kan se fram emot unika musikupplevelser och allde-
les nya versioner av kända låtar. Orkestern spelar sin 
musik ovanpå vattnet och åhörarna kan lyssna till den 
antingen i bassängen eller från bassängkanten. Musi-
ken känns också i vattnet. Musikern och producenten 
Samuli ”Teho” Majamäki fungerar om konstnärlig 
ledare för Urhavet.

På festivalområdet finns tiotals olika stationer och 
stånd som erbjuder upplevelser och stöder evene-
mangets tema: tjänster i anslutning till ett holistiskt 
välbefinnande, massageformer och behandlingar som 
skämmer bort sinnena, vattengymnastik och andra 
mjuka gymnastikformer. Festivalen satsar också på 

högklassiga restaurangtjänster utan stress. Urhavet 
betonar vikten av rent vatten och miljövärden.

Festivalen är drogfri och lämpar sig för alla och be-
sökare i alla åldrar: i evenemanget ingår program för 
barn, unga, vuxna och äldre. Urhavet är en upplevelse 
för alla sinnen och erbjuder program från tidigt på 
morgonen till långt in på natten – från vattengymnas-
tik på förmiddagen till fest med dans fram emot natten 
i en fantastiskt upplyst och visuellt hänförande miljö. 
För produktionen av evenemanget ansvarar Zontik Oy. 
Åbo stads idrottscentral stöder arrangemangen.

Dyk ner i Urhavet och låt dig omslutas av vattnet och 
musiken som smeker dina sinnen.

 Urhavet    Låt dina  
sinnen smekas 
på vattnets och 

musikens  
vågor.

6–7.8 Samppalinna simstadion

I Urhavet förenas vatten och musik – de skapar en unik möjlig
het till välbefinnande i den fantastiska miljön vid Samppalinna 
simstadion.
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Utöver traditionella symfoni- och kammarmusik-
konserter får publiken också njuta av musik i form av 
webbkonserter t.ex. på den egna hemdatorn eller ute i 
det fria via mobiltelefonen.

Publiken på webbkonserterna får bekanta sig närmare 
med musikerna och verken och ta del av stämningen 
på konsertplatserna. Multimediala medel används 
dessutom för att berätta om stadens kulturutbud och 
kommande evenemang. På webben kan publiken också 
skicka en egen hälsning från kulturhuvudstaden till 
sina vänner i form av musikaliska postkort.

För produktionen svarar Åbo filharmoniska orkester. 
Webbtjänsterna realiseras i samarbete med vuxenut-
bildningscentret i Åbo och e-concerthouse.

 Melodibron    

Musikaliska  
möten – på  

konserter och  
på webben.

Tre storslagna symfonikonserter med stjärnsolister samt en stämningsfull serie slotts och 
herrgårds konserter som lyfter fram arkitektur, natur och skärgårdslandskap. I Åbo filharmoniska  
orkesters Melodibron möts oförglömliga musikupplevelser, modern teknologi och Egentliga  
Finlands ståtliga, unika miljöer.
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5.1 kl. 19 Ouvertyr till kulturhuvudstadsåret.  
G. Mahler: Symfoni nr 2 "Uppståndelsen". Leif Segerstam, 
dirigent, Janina Baechle, mezzosopran, Helena  
Juntunen, sopran.
20–21.1 kl. 19 M. Heiniö: Månkonsert.  
L. van Beethoven: Symfoni nr 3 "Eroica". Petri Sakari, 
dirigent, Monica Groop, mezzosopran, Heini Kärkkäinen, 
piano.
6–7.10 kl. 19 J. Linkola: Pianokonsert  
(beställningsverk, uruppförande), I. Stravinsky: Petrushka. 
Dima Slobodeniouk, dirigent, Henri Sigfridsson, piano.

Kammarmusikkonserter:
15.1 Heliga Katarinas kyrka
26.2 Brinkhalls herrgård
26.3 Åbo slott
21.5 Rimito kyrka
17.9 Nagu kyrka
29.10 Villa Solin
5.11 Åbo slott
3.12 S:t Henriks ekumeniska konstkapell
Biljetter: www.lippu.fi
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I Åbo får passionen en ny dimension genom att den 
fråntas sitt invanda, sakrala rum och i stället uppförs i 
den gamla maskinverkstaden Logomo, som fascinerar 
med sin spartanska stämning. Passionen uppförs av 
Chorus Cathedralis Aboensis, Maarian kamarikuoro, 
kammarkören Adastra vid KFUM i Åbo, Åbo dom-
kyrkas ungdomskör, Åbo domkyrkas gosskör Chorus 
Cathedralis Iuniorum (CCI) och Åbo filharmoniska 
orkester under ledning av Pertti Pekkanen. Solister: 
Pia Freund, Tiina Penttinen, Jyrki Korhonen, Heikki 
Rainio, Esa Ruuttunen och Mati Turi.

Carl Heinrich Grauns Påskoratorium får sitt finländ-
ska uruppförande i Åbo domkyrka. För framförandet 
står CCI-kören, Stockholms Domkyrkoförsamlings 
Gosskör och Tallinn Baroque samt Åbo och S:t Karins 
kyrkliga samfällighet. Solister: Kaisa Ranta, Essi Lut-
tinen, Nial Chorell och Elja Puukko.
Verket skrevs ursprungligen på 1700-talet men var 
länge bortglömt tills det återuppfördes 2004 i Ber-
lin. Högtidsdagen och kulturhuvudstadsåret till ära 
uppförs verket i vår nationella helgedom och konserten 
blir en stor kulturhändelse.

 Påskens glädje    

Carl Heinrich  
Grauns Påskoratorium 

och Mendelssohns 
uppsättning av J. 
S. Bachs Matteus-

passionen. 

De finländska uruppförandena av de två storverken inom kyrkomusik ger Åbo en anslående helhet 
av påskmusik. När Felix Mendelssohn 1829 för första gången på hundra år uppförde J. S. Bachs 
Matteuspassion var konserten en stor kulturhändelse, och över tusen berlinare måste skickas hem 
då det inte fanns plats för dem. Notmaterialet till Mendelssohns uppsättning av passionen sattes 
nyligen i uppförbart skick och publicerades i november 2009.
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9.3 kl. 19 Mendelssohns uppsättning av J. S. Bachs  
Matteuspassion, Logomo. 
24.4 kl. 14, C. H. Grauns Påskoratorium, Åbo domkyrka
www.lippu.fi
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De internationella toppnamn och stigande stjärnor 
som medverkar i konsertserien Fyr tar jazz och klas-
sisk musik med sig till historiska fyröar och idylliska 
skärgårdskyrkor, ut till havet. I konsertserien ingår 
uruppföranden av fyra beställningsverk. En del av kon-
serterna kan också ses och höras via internet. 

Konsertserien, som omfattar sammanlagt 15 konserter, 
produceras i samarbete mellan nio musikfestivaler på 
Finlands västkust. En del av biljettintäkterna doneras 
till skyddet av Skärgårdshavet. 

 Konsertserien Fyr    

28.4 Loisto Big Bands 2011: European Jazz Orchestra 
(Turku Jazz och YLE) Ett big band bestående av musiker 
som valts ut av EBU:s jazzproducenter i Sigynsalen 
7.6 Kantaten Pyhiinvaelluskantaatti i Nådendals kyrka 
(Nådendals musikfestspel) Uruppförande av en kantat av 
Olli Kortekangas
15.6 Jazz vid Aura å (Pori Jazz)
Galeasen Ihanas jungfruseglats till Åbo
21.6 Kammarmusik på Utö (Nådendals musikfestspel)
Jaakko Kuusisto, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Arto 
Noras, Michel Lethiec, två konserter
4–8.7 Kapellturné i skärgården (Korpo Jazz) Jukka Perko 
trio, fem konserter i kapell och kyrkor i Skärgårdshavet
7.7 Klassiskt och jazz i Dalsbruk (Baltic Jazz och Kimito
öns musikfestspel) Klassisk musik och opera möter jazz, 
bl.a. Opera Big Band med Antti Sarpila som dirigent

Musik i  
havets famn.

Vår skärgårdsnatur, som är en av de vackraste i världen,  
erbjuder en hänförande miljö för oförglömliga konserter.

9.7 Loisto Big Bands 2011: The Vanquard Jazz Orcestra 
(Turku Jazz) Grammyprisbelönt big bandjazz från New 
York i Logomo
10.7 Dyk ner i musikens värld - kammarmusik på Nötö 
(Nagu kammarmusikdagar) Uruppförande av Seppo 
Pohjola stråktrio, bl.a. Philippe Graffin, Georg Hamann, 
Erkki Lahesmaa
16.7 Mellan hav och himmel – kammarmusik på Kökar (Åbo 
musikfestspel) Uruppförande av Jouni Hirveläs verk, som 
han komponerade under kompositionsresidenset på 
Källskär sommaren 2010.
22.7 Den klingande ön – Sound of the Island (Crusell
veckan i Nystad) Uruppförande av Poul Ruders beställ
ningsverk på fyrön Enskär, bl.a. Helena Juntunen och 
Kari Kriikku
www.lippu.fi
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Kompositörerna är Britta Byström från Sverige, Ella 
Grüssner Cromwell-Morgan från Åland och Sebastian 
Fagerlund från Finland.

De nya kompositionerna reser från stad till stad, från ö 
till ö i sin egen takt längs med den moderna postrutten. 
De klingande breven spelar bl.a. på Åland som en del 
av festligheterna under Mariehamns 150-årsjubileum. 
Samtidigt berikas kulturutbudet och man skapar ett 
nytt gränsöverskridande samarbete mellan aktörer, 
organisatörer och allmänheten. En del av resan över 
Östersjön färdas man med galeasen Albanus. Östersjön 
uppmärksammas också genom att en del av biljett in-
täkterna doneras till arbete för att skydda Östersjön.

Konsertserien arrangeras av kammarmusikfestivalen 
Katrina på Åland, litteraturveckan Volter Kilpi i Gus-
tavs, Konserthuset och Finlandsinstitutet i Stockholm 
samt Åbo musikfestspel. För konsertseriens konstnär-
liga planering ansvarar Laura Kokko och Tiila Kangas.

Klingande brev fortsätter sin resa i form av beställ-
ningskompositioner också efter jubileumsåret.

 Konsertserien Klingande brev   

Klingande  
brev reser på den 
historiska postrut-

ten mellan Åbo och 
Stockholm.

15.6 Stockholms konserthus
15–16.7 Gustavs kyrka
1.8. kl. 19 Eckerö Post och tullhus, Åland
2.8. kl. 19 St Görans kyrka, Mariehamn, Åland
3.8. kl. 19 Kastelholms slott, Sund, Åland
5.8. kl. 16 Vårdö, Åland kl. 19 St Görans kyrka,  
Mariehamn, Åland
6.8. kl. 14 Kumlinge kyrka, Åland kl. 18 Skärgårdsmuseet, 
Lappo, Åland
7.8. kl. 18 Sigynsalen, Åbo

I en konsertserie som genomförs i nordiskt samarbete reser man längs den historiska Postvägen 
från Stockholm till Åland och via Gustavs till Åbo. Stommen i konsertprogrammen är Klingande 
brev till Åbo – ett beställningsverk av tre tonsättare. 
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Gian Carlo Menotti (1911–2007) komponerade denna 
miniopera år 1946. Verket regisseras av skådespelarna 
Kari-Pekka Toivonen och Merja Larivaara. Som solister 
ser vi bland andra Päivi Nisula, solist vid National-
operan, Tuomas Pursio från Leipzigoperan samt Tiina 
Vahevaara, som ofta har hörts på Nationaloperans scen. 
Operaorkester är Turku Ensemble under ledning av 
Marko Autio.

Efter föreställningarna anordnas öppna diskussions-
tillfällen om olika teman som behandlas i verket. 
Diskussionen inleds av en expert eller opinionsbildare 
med koppling till ämnet, varefter ordet är fritt för den 
inbjudna experten, skådespelarna, produktionsgruppen 
och publiken.

För produktionen svarar föreningen Saaristo-ooppera-
yhdistys ry. Diskussionsserien realiseras i samarbete 
med Åbo kulturcentral.

 Mediet    

En tragisk  
miniopera i två  

akter.

Föreställningarna ges på Dominoteatern  
(ML Media Liv) kl. 19
Premiär 14.10 Diskussionstema: Operakonsten i Åbo i dag
17.10 Diskussionstema: Nutidsmänniskans relation till döden
19.10 Diskussionstema: Förhållandet mellan mor och dotter
21.10 Diskussionstema: Konst och mental hälsa
22.10 Diskussionstema: Nutidsmänniskans relation till det 
övernaturliga

Ett medium som lider av delirium har i åratal slagit mynt av sina klienters sorger och tragedier ge
nom att ordna iscensatta spiritistiska sessioner med hjälp av sin dotter och en stum pojke. En dag 
tar sessionerna dock en ny vändning när mediet känner ett par händer som stryper åt kring hennes 
hals och hör röster som inte alls borde finnas där. Vad händer när de omsorgsfullt konstruerade 
kulisserna vittrar sönder?
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Henrik och Häxhammaren är en folkopera om svart-
konst, sabbatssånger och fundamentalism. Librettot 
lyfter fram makt, rädslor och kärlek som teman. Med 
folkballader och dramatiska scener sjunger kören om 
en mörk tid i vår historia. Tidens rättesnöre finns i 
Häxhammaren, inkvisitionens handbok för häxjakt.

Den stora folkoperan i Åbo samlar över 100 medarbe-
tare och uppträdande på en historisk plats, Åbo slotts 
gård. I centrum står körerna, på vilkas initiativ beställ-
ningsverket har uppkommit.

Den nyskrivna operan har komponerats av Ulf Lång-
backa, för libretto och regi står Dan Henriksson och 
dirigent är Sauli Huhtala.

I operan medverkar Åbolands Kammarkör, Student-
kören Brahe Djäknar och Akademiska orkestern samt 
solisterna Petter Andersson, Thérèse Karlsson, Dan 
Karlström och Mats Lillhannus. 

Verket framförs på svenska, latin och finska.
För produktionen av folkoperan svarar Åbolands Kam-
markör. 

 Henrik och Häxhammaren – en folkopera    

En folkopera  
baserad på verkliga 

händelser i Åbo under 
häxförföljelsernas  

tid.

Åbo på 1660talet under häxförföljelsernas tid. Hur är det möjligt att studenten Henricus Eolenius 
lär sig arabiska så snabbt? Det måste ju vara fråga om magi – sådant kan bara ske med djävulens 
hjälp. Den trångsynte biskop Terserus dömer studenten och hans professor till döden för häxeri. 
Vad är det egentligen som gör människorna som besatta? Generalguvernören Per Brahe skyndar 
till undsättning.
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27.8 Uruppförande 
28.8, 3.9. och 4.9 kl. 20 Övriga föreställningar, Åbo slotts 
gård. Biljetter: www.lippu.fi 
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En opera  
om det forna Åbo, de  

starka amasonkvinnorna i  
Norden och en kunglig  

bröllopsfest på  
Åbo slott.
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Berättelsen förs framåt av komik, ofattbara vändning-
ar, bländande dumhet och missförstånd. Och allt slutar 
med en stor bröllopsfest Anno Domini på Åbo slott.

Operan är fullspäckad med stor kärlek, förträngda 
känslor och passionerad längtan och den uppförs för 
första gången på den plats där berättelsen kulminerar, 
Åbo slotts gård. Riku Pelo och Teppo Lampela i rol-
lerna som söner till kungen av Dania tämjs av Alvilda 
(Mari Palo) och Gilde (Kaisa Ranta). Och musik, dans 
och teater möts på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Operans orkester är Suomalainen Barokkiorkesteri, 
som dirigeras av Anssi Mattila. Operan regisseras av 

Ville Sandqvist och för produktionen står Ooppera-
kammari ry i samarbete med Kulttuuridynamo och 
Åbo universitet.
 
Framförs på italienska och finska. 

 Opera d'Alvilda in Abo    

5.8 Premiär 
7.8/9.8/11.8/12.8/13.8/16.8 och 17.8 kl. 21  
Ovriga föreställningar, Åbo slotts gård
Biljetter: www.lippu.fi 

Alvilda, den vackra dottern till goternas kung, är på plundringståg på goternas Östersjön åtföljd av 
en skara ursinniga kvinnor. Alfo, son till kungen av Dania, förälskar sig i den originella hjältinnan och 
friar till henne. När Alfo får korgen tänker han ut alla tänkbara knep för att erövra henne.

Ryktet om Kvinnornas land spred sig under den mörka medeltiden från norr till söder, och till sist kom de vilda  
nordiska amasonkvinnorna att bli en del av den italienska tonkonsten. Myten gav bland annat upphov till en opera, 
som komponerades 1692 av italienaren Carlo Agostino Badia. Den utspelar sig vid den finska kusten och i Åbo  
"Abo, metropoli della Finlandia".
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 Eerik XIV    

Den unge kung Erik XIV i Sverige-Finland har stora 
drömmar om ett upplyst Europa. Men är ynglingen 
redo att bära sin tunga krona? Och vill han ens göra 
det? Lockad av den nya statsordningen och den nya 
civilisationen går han ohjälpligen sin undergång till 
mötes. För mannen som skulle föra upplysningen 
över land och hav kommer de månader han tillbringar 
bakom lås och bom i Åbo slott i själva verket att bli de 
lyckligaste i hans liv.

Projektet Erik XIV tar operan till en industrihall och 
kombinerar de lokala kulturinstitutionernas resurser 
i en imponerande storproduktion. De effektfulla pro-
jektionerna och mötet mellan den urbana miljön och 
renässanshovet garanterar att dramat också är visuellt 
anslående.

Operan är i tre akter. Åbo stad beställde verket av kom-
positören Mikko Heiniö och librettisten Juha Siltanen 
med anledning av kulturhuvudstadsåret. Dirigent är 
Leif Segerstam. I rollerna bl.a. Charlotte Hellekant och 
Helena Juntunen. Åbo filharmoniska orkester står för 
musiken och kammarkören vid Åbo konservatorium 
och Åbo operakör sjunger köravsnitten. Operan produ-
ceras av Åbo musikfestspel.

Flerdimensionella tekniska lösningar, fantastisk 
musik och solister i världsklass – resultatet är ett 
verk som gör en djupdykning i ett av de mest 
fängslande kungliga levnadsödena i vår historia.En opera  

om den unge kungen  
och hans starka drottning, 

om fångenskap och  
galenskap.  

Uruppförande.

20.11 Uruppförande 
24–29.11 Ovriga föreställningar, Logomo

opera
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 Solist: Åbo    

Lintinen medverkar från projektets början, redan i 
sammanställandet av smalfilmerna, så slutresultatet 
blir alldeles säkert något helt annat än bara illustrerad 
musik eller bild kryddad med musik.

I Finland blev smalfilmer vanliga i början av 1960-talet. 
De tidiga smalfilmerna är amatörmässiga på ett posi-
tivt sätt och fördomsfria i sin uttrycksform. Filmerna 
förmedlar en äkta entusiasm och ett experimentellt 
grepp. Till det nyskrivna verket som kombinerar orkes-
termusik med smalfilm väljer man ut de intressantaste 
smalfilmerna om Åbo. 

I S:t Michel finns mycket kunnande inom tillvaratag-
ning, konservering och digitalisering av detta slags ma-
terial. Utifrån detta kunnande har man också utvecklat 
användningen av digitaliserade material i produktio-

nen av kulturevenemang och konstverk.

Den 107-åriga stadsorkestern i S:t Michel, som består 
av tolv stråkmusiker, är känd för sin fördomsfrihet och 
sitt exceptionella repertoarval.

För helheten svarar yrkeshögskolan i S:t Michel i sam-
arbete med HUMAK i Åbo.

Smalfilmsmaterial om Åbo och av Åbobor samlas in och digitaliseras, och utifrån det sammanställda 
materialet skapar kompositören, dirigenten, pianisten och mångsysslaren inom musik Kimmo Lintinen 
ett helhetsverk som förenar smalfilm och stråkorkestermusik. S:t Michels stadsorkesters uruppfö
rande av verket kan höras och ses i april. 
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14.4 Uruppförande på S:t Michels stadsorkesters  
konsert i Sigynsalen 

Ett beställ-
ningsverk som 

kombinerar 
smalfilm och 
stråkmusik.
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Europas kulturhuvudstad Åbo uppmärksammar den 
internationella romska dagen med en kyrkokonsert 
och en serie intressanta föreläsningar om den romska 
kulturen.

Föreläsningarna spänner över en dag och tar övergri-
pande upp den romska minoritetens historia, språk och 
kultur. Bland annat presenterar Panu Pulma som är 
docent i Finlands och Nordens historia resultaten från 
ett internationellt sett unikt projekt om de finländska 
romernas historia. Kvällens kyrkokonsert bjuder på 
både klassisk kyrkomusik och modernare andlig romsk 
musik. Repertoaren ger prov på den romska musikens 
influenser på den klassiska musiken.

Finland hör till mönsterländerna i hanteringen av de 
romska frågorna och så utarbetas även en internationell 

rompolitisk strategi i Finland. Kulturhuvudstaden Åbo 
har äran att få vara ett forum för presentation av den 
nationella romska kulturen gentemot Europa. 

Evenemangen under internationella romska dagen ar-
rangeras av den romska föreningen i Åboregionen Tu-
run Seudun Romanit ry i samarbete med delegationen 
för romska ärenden och den regionala delegationen för 
romska ärenden i västra Finland.

 Song Castle    

 Romer - en okänd minoritet    

Song Castle är en internationell co-write-workshop, 
med låtskrivare, skivbolag och musikförläggare från 
olika länder. Från Finland väljs 12–14 låtskrivare ut till 
Song Castle. De som väljs ut att delta i denna workshop 
förutsätts ha ett förlagsavtal samt en agent som arbetar 
för låtskrivarens kompositioner och textförfattande.

Topplåtskrivarna samlas i Åbo och ägnar sig under 
några dagars tid åt att ta fram låtar för den internatio-
nella marknaden. De kontakter som knyts och låtarna 
som föds under dessa intensiva dagar ökar musikex-
portens möjligheter och kontakterna mellan låtskri-
vare och förläggare.

Dessutom anordnas två seminarier, varav det ena är 
avsett för deltagarna i workshopen och det andra för 
personer som mer allmänt är intresserade av låtskri-
vandets kreativa och affärsmässiga dimensioner.

Song Castle är en del av projektet Finnish Music Ex-
press som genomförs av Sibelius-Akademin och Music 
Export Finland i samarbete med Informationscentret 
för finländsk musik, Fimic.

Låt hitsen 
ljuda, nu gör vi 

låtar!

8.4 Föreläsningsserie och kyrkokonsert
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Romane - 
upinsardo  
minorite.

maj co-write-workshop, Harjattula herrgård. (Music 
Export Finland anordnade en ansökningsrunda till work
shopparna hösten 2010.)
11.5. Seminariet Song Castle, Restaurang Dynamo

 2011 lättar på vingarna 

 2011 minnesspår 

Musik
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 Mariinskijteaterns orkester     
 och Valerij Gergijev    

Efterlängtat 
elitbesök.

Mariinskijteaterns orkester dirigerad av Valerij 
Gergijev tillhör världens orkester- och operaelit. Den 
världsberömda orkestern från S:t Petersburg besöker 
kulturhuvudstäderna Tallinn och Åbo i augusti 2011. 
I Åbo utlovas två stora konserter i konserthuset där 
orkestern ger prov på sitt imponerande kunnande. 
Orkestern, som hör till de mest efterfrågade i världen, 
har även tidigare gett oförglömliga konserter på Åbo 
musikfestspel.

Mariinskijteaterns orkester som grundades redan på 
1700-talet är en av världens mest efterfrågade. Under 

de senaste åren har symfoniorkestern framträtt bl.a. på 
Metropolitan i New York, Covent Garden i London och 
La Scala i Milano. Den har även framfört verk av bl.a. 
Hector Berlioz, Gustav Mahler och Arnold Schönberg 
dirigerad av kompositörerna själva.

Konserten produceras av Åbo musikfestspel.

11–12.8 Åbo konserthus

Östersjötrialogen: Finland, Estland och Ryssland – Åbo, Tallinn och S:t Petersburg. Tre länder, tre städer, tre grannar – 
otaliga människor och minnen av det förgångna, historier om livet, hopp om framtiden. Östersjötrialogen är en helhet 
bestående av tre internationella projekt (Omväg s. 158, Mariinskijkonsert och Blackmarket s. 129) som både var för 
sig och tillsammans betraktar livet vid Östersjöns.

 2011 lättar på vingarna 

Musik
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Teater, dans, cirkus och 
performance

Den anrika teaterstaden Åbo har tre stora teatrar: den kommunala Åbo 
stadsteater samt de privata Åbo Svenska Teater och Linnateatteri. Proffs-
teatern Tehdas Teatteri och Barker-teatteri representerar det fria konstfäl-
tet. I regionen finns ett tjugotal amatörteatrar och andra föreningsbaserade 
grupper. Staden har dessutom två studentteatrar: Turun ylioppilasteatteri 
och Studentteatern i Åbo. Sommarteatrarnas föreställningar breddar teater-
utbudet ytterligare.

På teatrarnas repertoar står såväl traditionell talad teater som musikaler 
och operor. Åbo gästas också regelbundet av högklassiga europeiska före-
ställningar. Bland scenkonstevenemangen i regionen kan nämnas Tehdasfes-
tivaali Manifesti och Fluxee-klubbarna för experimentell konst som också 
har performance på repertoaren med jämna mellanrum. 

Dansen har likaså ett starkt fotfäste i Åbo. Det finns två professionella dans-
grupper i staden: Solbaletten och Dansteatern ERI. Därtill finns ett stort 
antal övriga dansgrupper och aktörer. Danskonsten främjas av Västra Fin-
lands regionala danscentrum och flera av regionens dansskolor. Föreningen 
Framil rf och stiftelsen Turun Teatterikerhon säätiö arbetar för scenkonsten 
i regionen. 

Åbo Konstakademi, som är en del av Åbo yrkeshögskola, har det enda 
yrkesinriktade utbildningsprogrammet i dockteater i Norden. Därmed har 
staden också ett etablerat dockteaterfält med många olika dockteatergrup-
per såsom Kuuma Ankanpoikanen, Sixfingers Theatre och Teatteri Taiga-
Matto. Tack vare cirkusutbildningen vid Konstakademin har även cirkusen 
i Åbo en trygg framtid. Stadens utbud på cirkusfronten består idag av allt 
från storsatsningar och teaterproduktioner för hela familjen till intensiva 
uppvisningar i eldkonst och cirkusundervisning i lågstadierna. 
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 1827 Infernal Musical    

Hur började det hela? Ligger skulden hos de ryska sol-
daterna, gubbarna i skogen, sekteristerna, ärkebisko-
pen eller är det trots allt den eländiga pigan Marias fel? 
Har poeten Hellman råg i ryggen trots att allt omkring 
honom står i lågor och han mest av allt längtar efter 
mamma?

De unga åbobornas stämband sätts på prov då man 
klämmer i med de mest infernaliska klassikerna inom 
utländsk och inhemsk heavy metal genom tiderna. 
Historien om Åbo brand skildras på ett hårt sätt. Alla är 
eld och lågor. Nu tar vi till storsläggan.

För produktionen svarar Åbo Unga Teater, regi  
Juha-Pekka Mikkola, manus Mike Pohjola.

21.1 –5.2 kl. 18.27 Föreställningar, Logomo
Biljetter: www.lippu.fi 

Pärttaken stod i ljusan låga och stormen gjorde sitt för att hjälpa till då Åbo brann ner till aska år 
1827. Den fruktansvärda branden, den största i Norden, visade hur liten människan är och flyt
tade Finlands centrum till provinsstaden Helsingfors.

Unik  
heavymusikal öser 

på för fullt. 
heavymusikal

 2011 minnesspår 

Teater, dans, cirkus och performance 
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 Medelålders-Hair    

Trots att världen nu är en annan än 1967, när musika-
len hade premiär, är dess teman fortfarande aktuella. 
Vi har fortfarande krig – land, luft och rent vatten 
räcker inte till för alla. Var hittar vi i dag eller i morgon 
gemenskap och tolerans, fred och kärlek? Vad är det 
som får oss att sjunga ”Let the Sunshine in”?

13.2 Premiär  
14–20.2 Övriga föreställningar, Logomo 
Biljetter: www.lippu.fi 

Den väldiga uppträdande ensemblen i musikalen Hair är vanliga, medelålders människor från Åbo 
med omnejd, utan tidigare erfarenhet av musikteater. Hair, som redan från starten har väckt ett 
väldigt intresse, tar sina medverkande tillbaka till deras ungdom och stämningen på 1960talet.

Ensemblen regisseras av Marja-Leena Kuronen, kore-
ograf är Mikko Ahti, sångpedagog Marianna Länne 
och dirigent Markus Länne. Föreställningarna ges på 
Logomo, en lokal som gör produktionen ännu mer unik.

Förutom de konstnärliga ambitionerna är Medelål-
ders-Hair en process som ökar välbefinnandet och 
delaktigheten för medelålders åbobor med olika 
utgångspunkter och kulturella bakgrunder. Projektet 
som inleddes 2009 har över 200 entusiastiska delta-
gare. För genomförandet svarar Åbo stads social- och 
hälsovårdsväsende.

Dagen  
då musikalen  

Hair uppfördes 
av vanliga åbobor 

glömmer vi  
aldrig.

  2011 förändrar vardagen

Teater, dans, cirkus och performance 
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 Operans sanslösa historia    

Snabbspolningen, som rymmer allt, ställer fyra ope-
rasångare, en skådespelare och en pianist på estra-
den, där de i högsta hugg raljerar med den patetiska 
operavärlden. Trotsande mänsklig förmåga tävlar man 

Kulturårets  
sanslöst roligaste 

komedi.

26.1–31.5 Linnateatteris teaterrestaurang  
Biljetter: www.lippu.fi 

Hur länge varar operans längsta dödsaria? Med vem är det enklare att förhandla, en sopran eller en 
terrorist? Hur simpla är frågorna i tenorernas frågesporter? På dessa och många andra frågor svarar 
”Operans sanslösa historia”. Estradföreställningen, som är skriven av Tuomas Parkkinen och regisse
rad av Mikko Koukki, skrapar på ytan och lodar på djupet i operans sanslösa värld. Den är en anar
kistisk musikalisk helkvällskomedi, en ståuppshow och en operakonsert i ett och samma paket.

i världsmästerskapet i kallduschsång, övar att uppföra 
sig på Metropolitans ”fanläktare” och lär sig utdela 
konstlade kindkyssar inför operagalans mellanakt.

Och den här föreställningen är inte heller över förrän 
den feta damen sjunger. It's not over until the fat lady 
sings! För överst och skönast klingar de vackraste ope-
raariorna. Kvällen bjuder på Mozart, Puccini och Verdi, 
världens mest känsloladdade musik så rörande tolkad 
att även en komedi garanterar tårar. 

Dirigent är Marko Autio och för produktionen svarar 
Linnateatteri och Oopperakammari ry.

 2011 lättar på vingarna 

Teater, dans, cirkus och performance 
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 Mikropati!    

Festivalen består av fyra serier. Serien Mikroklimat 
uppför platsspecifika föreställningar och Mikropolis 
politisk mikroteater, medan Mikromance visar den 
enorma poesin i det lilla. Serien Mikrokrets bjuder 
på gemenskapsbaserad teater och verkstäder som 
genomförs tillsammans med olika målgrupper. I den 
här serien kan vem som helst komma med och skapa 
sin egen föreställning. 

Projektet kulminerar i ett mikroteatermaraton där 
man har möjlighet att se största delen av festivalens 
föreställningar.

Dockteater har alltid varit en del av den europeiska 
stadskulturen. Mikropati! tar upp denna tradition och 
gör den till en levande del av Åbos kulturhuvudstadsår. 
För evenemanget svarar den experimentella docktea-
tergruppen Sixfingers Teatteriyhdistys ry. 

Mikropati! bjuder på dockteaterföreställningar i mikroformat i stadens offentliga rum under hela 
kulturhuvudstadsåret. På repertoaren står 52 olika föreställningar och 365 uppföranden, av vilka 
åtminstone 30 är uruppföranden. Tillsammans bildar dessa en upplevelse som sträcker sig över 
hela året. Festivalföreställningarna ges på gator och tak, på sjukhus och äldreboenden, i barer och 
på bensinstationer. Föreställningarna lever och förändras under årets lopp, som en oskiljaktig del 
av Åbos stadsbild.

Dockteater-
maraton i  

mikroformat. 

festival

hela året 52 olika föreställningar, 365 uppföranden, på 
många olika platser
december mikroteatermaraton

  2011 förändrar vardagen

Teater, dans, cirkus och performance 
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Verkserien i modern dans i fyra delar, "SOJIKU  Ett subjektivt urval av fenomen och kultur i 
Japan”, av frilanskoreografen Niina Airaksinen från Åbo utforskar japanska fenomen, estetik och 
mentalitet med dansen som uttrycksmedel. Till serien hör också föreläsningar om den japanska 
kulturen – arkitektur, te, och den japanska kvinnan.

SOJIKU – verkserie i modern dans 

Verkserien kulminerar i en gemensam finsk-japansk 
kväll där finländarna och japanerna framför sina 
uppfattningar om varandra sida vid sida. Under kvällen 
framförs den japanske koreografen Yuzo Ishiyamas 
verk CatB tillsammans med Airaksinens koreografi 
Sansui. I samband med föreställningarna förevisas 
också ett videoverk och en fotoserie som delvis här-
stammar från Airaksinens vistelse i Japan.

Den första delen av SOJIKU-serien, soloverket 
Mokugo – En laddad tystnad hade premiär 2009 och 
den andra delen Sansui – En sorlande sten år 2010. 

24–27.3  
Gemensamma kvällar i samband med svarsvisiten  
från Japan, Manilla
Biljetter: www.lippu.fi

Japansk estetik, 
kontraster och 

minimalism.

 2011 personligt

Teater, dans, cirkus och performance 

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   124 1.12.2010   13.41



125

Bi
ld

: Y
ou

ra
 P

ec
hk

in

Urban  
folkkultur och 

moderna  
traditioner.

Ordet kekri (köyri, köyry, keyri, keuri), som hör sam-
man med gammal finsk allmogetradition, betyder att 
något tar slut. Under KekriFest njuter man av skörden 
och det gångna året firas under muntra former med 
dans, sång och lek.

Den nyskapande festivalen fokuserar på levande 
traditioner och kompromisslösa nytolkningar av 
dem. KekriFest består av flera olika evenemang, bl.a. 
hambomaraton i ett nationallandskap, uppträdanden 
av internationellt erkända toppartister på festivalens 
huvudevenemang, folkdansverkstäder under ledning 
av mästarlärare, de fräcka dansernas kiosk och karaoke 

med folkskolesånger på festivalklubben. KekriFest är 
ett modernt kulturevenemang med avstamp i den na-
tionella identiteten och en stark förankring i allmoge-
kulturen, den urbana inramningen till trots.

Festivalen arrangeras av Västra Finlands regionala 
danscentrum.

KekriFest är en tre dagar lång festival för modern folkdans och folkmusik 
som presenterar nya vindar inom den finländska folkliga traditionen.  
Evenemangen anordnas i Logomo, på klubbar och olika platser i staden 
och gästas av landets mest framstående folkdansare och folkmusiker.

 KekriFest    
festival

14–16.10 Flera olika scener

 2011 lättar på vingarna 

Teater, dans, cirkus och performance 
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Borrowed Light, som har höjts till skyarna av såväl 
publiken som kritikerna, är en unik kombination 
av dans och levande musik. Utöver Tero Saarinen 
Company, som tolkar Saarinens säregna rörelsespråk, 
gästas scenen av The Boston Camerata, en av värl-
dens ledande ensembler inom den tidiga musiken. 
Verket undersöker gemenskap och hängivenhet, och 
koreografen har inspirerats av Shakers-sekten som 
hade sin glansperiod på 1700- och 1800-talet. Dessa 
influenser kommer också till uttryck i verkets kraft-
fulla, minimalistiska estetik.

Den visuella utformningen som leker med kraftiga 
kontraster har kommit till som ett samarbete mel-
lan Saarinens långvariga partners, ljusdesignern och 
scenografen Mikki Kunttu och kostymdesignern Erika 
Turunen, som båda nått världsberömmelse. 

 Tero Saarinen: Borrowed Light    

Starkt,  
kompromisslöst, 

passionerat. 

Tero Saarinen Companys storproduktion Borrowed Light inleder sin Europaturné i maj 2011 i Åbo. 
Verket hör till gruppens största internationella framgångar och dess återkomst till hemmaplan har 
varit efterlängtad. Under de senaste åren har gruppen gästspelat med verket bland annat i USA, 
Australien och Nya Zeeland, och i Finland har det senast framförts under Helsingfors festspel 2005.

internationell dans sensation

6.–7.5 kl. 19 Logomo, biljetter: www.lippu.fi
2–4.5 Tero Saarinens workshop för professionella dansare

 2011 lättar på vingarna 

Teater, dans, cirkus och performance 
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Motberättelse hittar och lyfter fram den dolda, ned-
tystade, marginella rösten, händelsen eller tanken och 
jämställer olika erfarenheter och olika sorts vetskap. 
Samma fenomen granskas ur olika perspektiv.

Internationella gäster är bl.a. filosofen och författaren 
Michel Onfray från Frankrike, filmregissören och för-
fattaren Trinh T. Minh-ha från Berkeley-universitetet i 
Kalifornien samt från Clandestino Institutet i Göte-
borg kulturhistorikerna och essäisterna Michael Azar 
och Edda Manga, filosofen och författaren Aleksander 
Motturi samt poeten Johannes Anyuru. Dessutom 
deltar en grupp intressanta finländska representanter 
för konst och vetenskap. 

I evenemanget ingår teaterföreställningarna Stjärn-
stund eller En lätt tårdränkt historia samt Animalis, 

som bägge är uruppföranden. Under evenemanget 
visas också en serie filmer och videoverk av Trinh T. 
Minh-ha. 

Kolmas Tila – Tredje Rummet rf producerar eve-
nemanget i samarbete med Åbo Akademi och Åbo 
universitet.

 Motberättelse 2011     

8.1-3.3 Stjärnstund eller En lätt tårdränkt historia, Manilla
20–23.10 Evenemanget Motberättelse, Manilla och Åbo 
Akademis Arken. I samband med evenemanget urupp
förs scenkonstverket Animalis. 

Motberättelse 2011 innefattar en serie teater och filmföreställningar samt ett fyra dagar långt evene
mang för allmänheten. Under evenemanget utlovas föredrag, inlägg, performancekonst, debatt och 
en dialog mellan publiken och de uppträdande, forskarna och konstnärerna. Evenemanget skapar ett 
forum för kritisk och öppen dialog där den ledande tanken är en granskning av motberättelsen.
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Det finns inte  
bara en sanning, 
utan flera olika  

perspektiv.

evenemangshelhet

 2011 personligt

Teater, dans, cirkus och performance 
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 Blackmarket nr. 14  
    – svarta börsen för nyttig kunskap och icke-kunskap    

20.10 Åbo FBK:s hus
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För en euro kan deltagarna i evenemanget boka tid 
hos en expert och diskutera med honom eller henne i 
en halv timme. Alternativt ger kanalerna på BLACK 
RADIO deltagarna möjlighet att lyssna på diskussio-
nerna med hörlurar. På så sätt skapas en illusion om 
en kollektiv högskola där kunskap och icke-kunskap 
förmedlas vidare utan de sedvanliga institutionella 
strukturerna. Informationen går vidare från person 
till person som en performativ föreställning, som un-
der kvällens lopp växer och blir en viskad berättelse 
som sammanför alla Blackmarket-dialoger.

Experterna, som representerar allt från naturvetare 
och filosofer till konstnärer och hantverkare, väljs 
ut genom omfattande research. Resultatet av denna 
research blir en uppslagsbok om lokal kunskap som 
utgör manuskriptet och tidtabellen för evenemanget.
 

Blackmarket, den svarta börsen för nyttig kunskap 
och icke-kunskap, återskapas i varje stad med nya 
teman och i samarbete med de lokala experterna. 
De tidigare 13 mycket populära Blackmarket-evene-
mangen arrangerades i bl.a. Berlin, Warszawa, Tel 
Aviv, Istanbul, Liverpool, Graz, Wien och Dresden. Ett 
ständigt växande online-ljudarkiv finns på adressen 
www.blackmarket-archive.com.

Blackmarket, som skapats av Hannah Hurtzig (Mobile Academy, Berlin), är en föreställning och 
en tillfällig utställningslokal där muntlig information byter ägare. 50 inbjudna experter sätter sig 
vid var sitt bord för att dela med sig av sitt kunnande – som kan förstås, bli föremål för skvaller 
eller missförstås. 

Östersjötrialogen: Finland, Estland och Ryssland – Åbo, Tallinn och S:t Petersburg. Tre länder, tre städer, tre grannar – 
otaliga människor och minnen av det förgångna, historier om livet, hopp om framtiden. Östersjötrialogen är en helhet 
bestående av tre internationella projekt (Omväg s. 158, Mariinskijkonsert s. 116 och Blackmarket) som både var för sig 
och tillsammans betraktar livet vid Östersjöns.

En installation 
med 50 

experter.
 2011 lättar på vingarna 

Teater, dans, cirkus och performance 
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Under Maj på scenen ges föreställningar från olika stä-
der i Östersjöregionen. År 2011 är evenemanget också 
UBC:s (Union of the Baltic Cities) egen festival Inter-
national Baltic Cities Festival. Festivalen får bland 
annat besök från Åbos vänort Bergen av den världs-
berömda dansgruppen Carte Blanche, vars senaste 
produktion får sitt uruppförande i Åbo. Den andra 
internationella programhelheten består av föreställ-
ningar från Europas yttersta utkanter i nordost, sydost, 
sydväst och nordväst. Genom denna geografiska foku-
sering skapas ett mångstämmigt och mångskiftande 
tvärsnitt av teaterutbudet 2011.

Vid sidan av internationella gästspel ges också ett 
urval av teatersäsongens inhemska föreställningar. Av 
husets eget program medverkar bl.a. Anna Karenina 
i regi av Andriy Zholdak. För Sopukkascenen produ-
ceras en ny urpremiär med den europeiska teaterkon-
stens mångfald som tema. På Pikkoloscenen framförs 

två Dostojevskijproduktioner: den ena har urpremiär i 
Finland, den andra, från Vilnius, är Sad Songs from the 
Heart of Europe i regi av Kristian Smeds.

Den samtida teaterns varierande former och metoder 
är välrepresenterade i helheten. I programmet ingår 
teaterföreställningar, gatuteater och samtidsteater, 
som alla kommenterar Europa ur sin egen synvinkel. I 
samband med föreställningarna arrangeras seminarier 
och diskussioner.

För festivalens konstnärliga innehåll svarar teaterche-
fen på Åbo stadsteater, Raija-Liisa Seilo.

 Maj på scenen    

Teater  
från Europas  
utkanter och  

Östersjö -
regionen.

I maj 2011 producerar Åbo stadsteater ett tre veckors teaterevenemang, då Åbo besöks av ett 
femtontal aktuella gästspel både från Finland och andra europeiska länder. Evenemanget hålls i 
huvudsak på Åbo stadsteater på de tre scenerna, i foajén och i teaterns omgivning.

maj

 2011 lättar på vingarna 

Teater, dans, cirkus och performance 
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 Dansande tornet     

Dansande tornet kombinerar dans och fysisk teater 
med musik. Verket bjuder också på ren och skär magi, 
hisnande konster, monster, buktalare, vatten och eld. 
Dansande tornet är fullt av energi och kreativitet – och 
framför allt drömmar.

Den internationella storsatsningen sammanför konst-
närer från Finland, Ryssland, Estland och USA. För 
planeringen och regin står en flitigt återkommande 
gäst vid Solbaletten, det berömda ryska geniet Sasha 
Pepeljajev. I tornet uppträder förutom Solbaletten 
bl.a. Apparatus Theatre från Moskva och Engineering 

Högtflygande 
drömmar. 

14.4. Premiär 
16.4 – 30.4. Övriga föreställningar, Logomo
Biljetter: www.lippu.fi 
6–12.6 Föreställningar i Tallinn

Dansteatern Solbaletten från Åbo framför sitt 30årsjubileumsverk Dansande tornet och ger pu
bliken en unik och fantasisprudlande upplevelse. Närmare tjugo dansare trotsar farorna med sin 
högtflygande föreställning i ett tio meter högt torn av stål.

Theatre AKHE från S:t Petersburg, samt musiker från 
Ryssland och Estland.
Dansande tornet känner inga språkgränser och före-
ställningen lämpar sig för alla åldrar.

 2011 lättar på vingarna 
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turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   132 1.12.2010   13.42



133 Bi
ld

: S
as

ha
 P

ep
el

ja
je

v

Teater, dans, cirkus och performance 

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   133 1.12.2010   13.42



134

Ett storverk i 
Åbo domkyrka. 
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 Passion    

 Klubb ERI    

Dansteatern ERI, en av de främsta dansgrupperna i 
Finland och även internationellt känd, använder temat 
den sista nattvarden som inspiration för sitt verk 
Passion, en intensiv skildring av berättelsen om Jesu 
lidande och död. 

Det mest kända dramat i världshistorien tolkas under 
påskveckan dessutom av Åbo filharmoniska orkester 
och CCA-kören med Juha Kangas som dirigent. Arvo 
Pärts sakrala, starka kompositioner och Esa Kyllönens 
ljuskonst skapar ramarna för ett unikt dansspektakel. 
För regin och koreografin står Tiina Lindfors.

Klubb ERI består av evenemang för allmänheten där 
Dansteatern ERIs uppsättningar, som utforskar klub-
barnas respektive teman på ett uppfinningsrikt och 
stimulerande sätt, spelar en central roll. Klubb ERI 
bjuder också på engagerande diskussionsöppningar, 
eldiga anföranden, appellerande och även provo-
cerande inlägg av experter samt ställningstagande 
konstverk av olika konstnärer. Fokus ligger på den 
gemensamma diskussionen där ordet är fritt för alla 
deltagare.

Som utgångspunkt har man valt att undersöka och 
åskådliggöra minnets värld och identiteten med hjälp 
av de redskap som konsten och vetenskapen erbjuder 
– även ur överraskande synvinklar. 

Klubb ERI bygger nya broar mellan konsten och 
vetenskapen och möjliggör ett utbyte av tankar och 
idéer. Målet är att skapa en ny form av möten, inte 
bara mellan konstnärer och vetenskapare, utan också 

mellan aktörer och allmänhet. Dessutom aktiveras 
en generell, gränsöverskridande verksamhets- och 
diskussionskultur inom konst- och vetenskapsfältet. 

Dansteatern ERIs huvudsamarbetspartner är Åbo 
universitet (med flera olika institutioner) samt fören-
ingen Turun yliopiston tieteentekijät, vetenskapscen-
tret Heureka och Eetos ry. 

21–23.4 / 25.4 / 5–8.5 / 19.5–22.5 och 28.7–31.7 
Dansverket Passion 
17.4–31.7 Utställning, Åbo domkyrka

Teman för kvällarna:
19.2 Skratt och neurologi
19.3 Rädsla eller spegelceller
19.5 Det heliga – det onda
19.9 Njutningarnas kväll
19.10 Personlighetens gränser och kemier
19.11. Den röda maskinen
Kvällarna anordnas huvudsakligen på Studio ERI.

Minne  
och identitet. 

Konst och  
vetenskap.

Finlands nationella helgedom, Åbo domkyrka, erbju-
der en unik inramning för dansverket och därtill för 
konstutställningen Den sista nattvarden (närmare 
information s. 70). 

 2011 minnesspår 

 2011 minnesspår 
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 Cirque Dracula    

Hemliga och kittlande fantasier avslöjas i de många tu-
rerna kring Cirque Draculas kärlekshistoria. Vem kom-
mer greven slutligen att fånga som sin brud? Tittarna 
lyckas Dracula åtminstone fånga – men lyckas doktor 
Van Helsing få Dracula ställd till svars för sina dåd? 

Internationella cirkuskonstnärer, varav de flesta har 
en bakgrund vid Cirque du Soleil, tolkar historien med 
passionerade och farliga volt-, Kung Fu- och akro-
batiknummer. Rollen som Dracula görs med bravur 
av akrobatkonstnären Ebon Grayman (USA). Våra 
skrattnerver kittlas av yogakomikern Kotini Junior 
(Ukraina) i rollen som doktor Van Helsing. Sångerskan 
Eve Montpetit (Kanada) hänför publiken med sin 
sammetslena röst. Åbos egna talanger utför svindlande 
hopp på rysk barr. 

Ansvarig för träningen inför cirkusnumren är Slava 
Volkov, världsmästare i akrobatisk gymnastik. Kompo-
sitören Corinne Kuzma (Frankrike) bestämmer takten 
till ackompanjemang av en liveorkester. Trapetskonst-
när Pauliina Räsänen står bakom konceptet till före-
ställningen. Kärlek och mod sammanflätas av regissör 
Minna Vainikainen. 

Life is a Cabaret — Even after Death!
För produktionen svarar ArtTeatro Ltd.

Vågar du tillbringa en intim kväll som gäst hos Greve Dracula? Förförelsen inleds i ett betagande 
sällskap, i stearinljusets sken och med ett glas blodrött vin. Europeisk kabaré när den är som bäst 
utlovas. Föreställningen visas i det stämningsfulla Spiegeltenttältet som under sommaren kommer 
att finnas uppsatt i Mannerheimparken i Åbo centrum.
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23.6–14.8 Mannerheimparken 
I samband med föreställningen kan man avnjuta en mid
dag i jugendteaterns stämningsfulla atmosfär.  
Biljetter: www.lippu.fi 
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En magisk  
varietéföreställning 

om en förälskad  
vampyr.
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Paavo Nurmi-stadion blir skådeplats för regissören 
Kari Heiskanens visuellt häpnadsväckande föreställ-
ning där kampen mellan det goda och det o nda närmar 
sig en ritual. Eld, vatten och kalla vindar piskar vand-
raren framåt i en miniatyrvärld där varje möte är en 
kamp om rätten att finnas till.

Under föreställningen dirigeras trupperna, som rör sig 
i gränslandet mellan teater, dans och kampsport, av 
koreografen Ari Numminen. Den musikaliska väven i 
föreställningen skapas av dragspelskonstnären Kimmo 
Pohjonen, som ackompanjeras av perkussionisten 

Sami Kuoppamäki, gitarristen Timo Kämäräinen och 
Proton String Quartet.

Föreställningen produceras av Popzoo Promotions Oy.

Kamp 2011 drar fram på stadion som en orkan. Detta visuella storverk handlar om kampen om 
överlevnad och utmanar publiken att reflektera över mänsklighetens framtid både som individer 
och som sociala varelser. Vad innebär makt eller maktlöshet i en tid då det blir allt svårare att 
kontrollera omständigheterna omkring oss?

Styrka och  
vildsint v isualitet.  
Kamp och magisk  

musik. 

Kamp 2011     
storproduktion

31.8, 2.9 och 3.9 Paavo Nurmi-stadion
Biljetter: www.lippu.fi 
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Livsbejakande och överraskande element och en rakhet 
i framställningen är drag som förenar festivalens in-
hemska och internationella verk. Mer är det kanske inte 
värt att avslöja i förväg, det är ju fråga om performance.
 
Eftersom Performance 2011 är länkad till en större 
scenkonstfestival fungerar den som ett fördomsfritt 
och alternativt mötesforum och ger konstnärerna möj-
ligheter att knyta nätverk både över landsgränser och 
mellan konstformer.

Kuratorerna Johannes Deimling och Kimmo Modig 
med sina omfattande internationella nätverk svarar för 
den tematiska planeringen av det konstnärliga inne-
hållet och valet av konstnärer.

För produktionen och arrangemangen svarar den 
riksomfattande konstnärsorganisationen MUU ry i 
samarbete med åboteatrarna Barker-teatteri och TEH-
DAS Teatteri, klubben FLUXEE, Egentliga Finlands 
konstkommission, dans- och performanceföreningen 
Ehkä-tuotanto och Arte ry.

Unikt  
och fullt av över-
raskningar. Något 

som får dig att 
stanna upp.

27–29.5

En internationell performancefestival som bju
der på performancekonst som planerats eller 
tillkommit av en händelse  inomhus, utomhus 
och globalt på nätet. Festivalen går vidare från 
Åbo till Östersjöstäderna Helsingfors, Hamburg 
och Tallinn.
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 Performance 2011   
festival

 2011 lättar på vingarna 
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Vem eller vad var John-Eleanor i sina samtidas ögon? 
Vilken var hans plats under senmedeltiden, i sin egen 
samtids kultur? Berättelsen bryter köns- och sexual-
normer. Den knyter ihop medeltidsforskning och 
dockteater och presenterar ett annorlunda perspektiv 
på den tidsperiod som allmänt anses ha haft en snäv 
och sträng moraluppfattning. Samtidigt väcks frågan 
om någonting överhuvudtaget har förändrats. 

Dockteatergruppen HOX Company från Åbo grundar 
sin föreställning på medeltida material. Regissören 
Timo Väntsi har skrivit manuset i samarbete med fors-
karen Tom Linkinen.

John-Eleanor är en samproduktion av HOX Company 
och TEHDAS Teatteri.

En medeltida  
crossdressers  

fantastiska  
livshistoria.

18.2–29.4 TEHDAS Teatteri
Dessutom i samband med medeltidsmarknaden

London 1394. Ett domstolsprotokoll berättar 
om John Rykener som klädd till kvinna överras
kades med att ha sex med en annan man mot 
betalning. Vid förhören berättar han sin skiftes
rika historia som sitt eget livs hjälte och hjältinna 
i det medeltida Englands gränder, krogar och 
sovrum. 

 John – Eleanor    
dockteater för vuxna

 2011 personligt

Teater, dans, cirkus och performance 
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Den andra delen I ljusan låga utspelar sig på teatersce-
nen och är en mer abstrakt föreställning som bygger 
på elementen eld och vatten. Kroppsrörelserna och 
den vision som skapas med hjälp av ljuset blir till ett 
dansverk om branden som ödelade Åbo stad 1827. I 
föreställningen medverkar dansare från Solbaletten i 
Åbo samt dansstuderande. Musiken och ljudvärlden 
skapas av Ilkka Volanen.

Åbo brand har en exceptionellt stor historisk betydelse 
i Finland. Branden gav slutligen upphov till flyttningen 
av Akademin och huvudstaden till Helsingfors; Åbo 
blev åsidosatt för flera decennier. Å andra sidan fick 
Åbo genom stadsplanering och återuppbyggnad ett 
nytt, vid den tiden modernt utseende.

De centrala temana i verket Åbo brand är samhället 
inför katastrofen samt skulden. Vår tids tsunamier, 
jordbävningar och tornadon ger katastrofen dimensio-
ner. Skulden begrundas ur individens och samhällets 
perspektiv. Vilka faktorer bidrog till att branden blev 
så omfattande? Vem kan man sist och slutligen anklaga 
för den? 

För planering, manus och koreografi svarar koreogra-
fen och konstakademikern Marjo Kuusela.

Ett dansverk 
i två delar om 

katastrofen som 
drabbade Åbo.

Dansverkets första del Koka förlovningskaffet vid Klosterbackens hantverksmuseum för åskådarna 
tillbaka till vardagslivet 1827. I föreställningen medverkar folkdansare, musiker och professionella 
inom modern dans. Publiken ges möjlighet till en guidad rundvandring och under vandringen kan 
man också låta sig inspireras till en kalasdans.
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 Åbo brand    
dans

2–4.9 Klosterbackens hantverksmuseum och  
Åbo sommarteater

 2011 lättar på vingarna 
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Det valda området i Raunistula i Åbo kommer inom 
en snar framtid att genomgå stora förändringar. Den 
gamla fodersilon är riven och ett nybygge är på gång. 
Förändringarna har väckt många åsikter i området och 
också starka känslor för och emot. Föreställningen 
Impediment dokumenterar det förgängliga landska-
pet och de minnen och starka personliga känslor som 
anknyter till det.

Impedimenten är de sista vilda och fria platserna 
i stadsmiljön. Utan kontroll, utan någon särskild 
uppgift. Ett impediment är också en sinnesstämning. 

Där öppnar människan nya rum inom sig, ser kanske 
sig själv på ett nytt sätt, kommer till nya insikter och 
minns sådant hon glömt. Att ta sig dit är riskfyllt, men 
mod belönas med en djupare förståelse.

Impediment produceras av Luojakunta ry.

Vad hände  
i Hankkijas lager  

sommaren 1952? Vad  
hittade ungdomarna i den 

övergivna sädessilons  
källare?

Föreställningen Impediment samlar årtionden av minnen och personer som berättar sin egen 
historia om impedimentområdet i Raunistula i Åbo. Händelserna binds samman av den gamla rivna 
fodersilon som i föreställningen syns i form av en bildprojektion. 
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 Impediment    
teater

18–28.8 kl. 20 Föreställningar, Raunistula impediment 
(mellan Konsavägen och järnvägen)

 2011 minnesspår 
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 Future Circus     

Den internationella toppen representeras av Les  
Colporteurs med sina föreställningar Les étoiles (Stjär-
norna) och Sur la Route (På resa). I Quantum Cirkus 
möts höger och vänster hjänhalva, kvantfysik och cirkus 
samt forskare och konstnärer för första gången i världen.

Äventyrsparken blir med sina verkstäder och föreställ-
ningar en cirkuspark för hela familjen. Som en hyllning 
till den klassiska cirkustraditionen medverkar även 
högt älskade Cirkus Finlandia.

Ett komplett utbud av det bästa inom framtidens 
cirkus utlovas!

Den aldrig tidigare skådade, nya och häpnadsväckande 
cirkusen presenteras i med Fedec, den europeiska orga-
nisationen för professionella cirkusskolor.

Festivalen produceras av Åbo Yrkeshögskolas  
Konstakademi.

En enda  
cirkus i tio  

dagar!

Åbo Yrkeshögskolas Konstakademi är den enda läroinrättning i Finland som ger en cirkusutbildning som leder till 
högskoleexamen. Åboutbildningen har varit aktiv medlem av Fedec sedan år 2005. Till Fedec hör 41 professionella 
cirkusskolor och 4 cirkusorganisationer från 20 olika länder.

Toppcirkus, glitter och glans, halsbrytande tempo och pirrande spänning. Akrobatik över Aura 
å! Den tio dagar långa cirkusfestivalen presenterar toppföreställningar på gator och torg på olika 
håll i staden. Gästande cirkusartister och cirkusstuderandena vid Åbo Konstakademi bjuder på 
cirkusmagi och visuell hänförelse. 
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17–26.8 Caribia 994hallen, Logomo, Konstakademins 
Köysiteatteri, Äventyrsparken. 
Dessutom gatuteater och föreställningar runt om i staden.

 2011 lättar på vingarna 
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The Elements     

Den visuella upplevelsen kombinerar musik, luftakro-
batik, pyroteknisk konst och en ljusshow. Hisnande fall 
och voltserier, tygnummer som kräver otrolig atletism, 
koordination och vighet. Vid och ovanför Aura å. Något 
liknande har aldrig förr skådats i Åbo.

Föreningen Helsingin Sirkusammattilaiset ry:s upp-
trädande grupp Versus Circus presenterar finländsk 
modern cirkus i all dess skönhet. Medverkande är 
bland annat Antti Suniala, en av världens mest ansedda 

Luftakrobatik  
och eld ovanför 
och vid Aura å. 

27.8. Forneldarnas natt vid Teaterbron/Aura å
Fritt inträde

Eld, vatten, luft och jord. Ett möte mellan elementen. Cirkusakrobaterna i höjden, elden som 
snurrar i eldartisternas händer och musiken skapar en unik stämning i den mörka kvällen. 
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eldkonstnärer. För idéerna bakom föreställningen står 
cirkusartisterna Mia Lindholm, Mia Silvennoinen och 
Kaisa Pesonen. 

 2011 lättar på vingarna 
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 Resan till byn    

Publiken får bege sig på en tidsresa runtom i landska-
pets byar och bekanta sig med den lokala karaktären 
som döljer sig därunder. Alla föreställningar genomförs 
av byborna själva.

Minnesdrama, som används vid dramatiseringen av 
föreställningarna, är berättarkonst och teater utifrån 
det kollektiva minnet. Arbetet leds av teaterproffs som 
utnyttjar samhällsteaterns metoder. Berättelser sam-
las in på olika sätt: genom intervjuer, dramaövningar 
och olika visualiseringstekniker. När de bearbetas i 
verkstäder blir resultatet personliga föreställningar 
som ser ut som den egna orten.

Föreställningsserien Resan till byn framför berättelser från Egentliga 
Finland på scenen. Under professionell ledning förmedlas bybornas 
berättelser till publiken i form av teaterföreställningar.

En serie  
föreställningar om 
lokala berättelser i 
Egentliga Finlands 

byar.

juni–juli Föreställningar i byar i Virmo, Nådendal, Reso, 
S:t Karins, Sagu och Salo.  

 2011 minnesspår 

Med hjälp av föreställningarna får också en bredare 
publik ta del av berättelserna, och temana från olika or-
ter bildar en intressant föreställningsserie. Regissörer 
är Toni Enholm, Fiikka Forsman, Noora Himberg, Suvi 
Kanniainen, Sarika Lipasti och Tiina Puranen.

För projektet svarar Framil ry. 

Teater, dans, cirkus och performance 
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 Nära Åbo Revyn    

Nu ger sig den traditionella revyn in på nya banor i och 
med att amatörerna från Väståboland möter proffsen 
från Åbo. Vad ser grannstäderna i varandra? Revyn tar 
bland annat upp uppfattningar om landsorts- och skär-
gårdsbor, högfärdiga stadsbor och Åbo som regionalt 
centrum. Den vassa satiren skonar ingen av de berörda 
parterna.

Revyn kommer också att turnera inför ny publik på 
scener längs sydkusten i Svenskfinland. Processen 
dokumenteras i en videoblogg. Nära Åbo Revyn är en 
samproduktion mellan Väståbolands stad och Åbo 
Svenska Teater.

På de svenskspråkiga orterna i Finland finns 
en livskraftig och populär form av amatörteater 
som driver med lokalpolitik och lokala händel
ser. Dessa satiriska revyer, som vanligen endast 
spelas lokalt, får ofta en extra krydda av humor 
i och med den starka dialekten. 

september–oktober

  2011 förändrar vardagen Revyn  
drar ut på  

turné.

Teater, dans, cirkus och performance 
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 Hett om öronen!    

 Berättelser i maj    

Det speciella med kulturhuvudstadsårets studenttea-
terfestival är de internationella gästföreställningarna. 
I Åbo står den finska studentteatern Turun ylioppi-
lasteatteri värd för föreställningar av såväl inhemska 
grupper som studentteatrar från Östersjöländerna 
Sverige, Estland och Lettland. Varje teatergrupp får 
respons från en professionell jury, dit representanter 
för alla deltagarländer kallas. 

Under evenemanget kommer föreställningar av sam-
manlagt 17 olika grupper att kunna ses i Åbo centrum, 
i närheten av Aura å. I samband med festivalen anord-
nas också ett för allmänheten öppet seminarium, där 
man under ledning av professionella i teaterbranschen 
diskuterar förhållandet mellan utbud och efterfrågan 
inom teatern.

Festivalen är en del av Studentteaterförbundets (SYTY 
ry) internationaliseringsprojekt. Projektet syftar 
till att skapa nya kontakter till amatörteatrar i våra 
grannländer samt deras paraplyorganisationer, och 
uppmuntra till gästspel. Projektet skapar verksamhets-
modeller och knyter kontakter som gör det möjligt att 
få gästspel till Finland, men som framför allt innebär 
att de finländska teatergrupperna själva får gästspela 
utomlands. Festivalen genomförs i samarbete med den 
svenskspråkiga Studentteatern i Åbo rf.

Utbildningsprogrammet för scenkonst vid yrkeshög-
skolan Metropolia i Helsingfors kör igång med play-
backteater i Åbo. Historier berättas på ålderdomshem, 
tillsammans med skolgrupper samt i form av öppna fö-
reställningar på biblioteket. Gruppen leds av pionjären 
inom den finländska playbackteatern, Päivi Ketonen.

Playbackteater bygger på improvisation och är en 
teaterform för deltagande och gemenskap. Metoden 
är enkel: en människa berättar en historia ur sitt liv 
och skådespelarna improviserar fram den på scenen. 
Den som leder föreställningarna för tanken framåt, 
uppmuntrar deltagarna att berätta sina historier och 
håller i alla trådar. En lyckad playbackföreställning tar 
publiken med storm!

Berättelser i maj presenterar playbackmetoden och 
kunnandet inom tillämpat drama i Finland.

Playbackteater är ett intressant sätt att behandla 
vardagliga frågor och dela med sig av sina upplevelser. 
Metoden kan också utnyttjas i t.ex. pedagogiskt arbete 
och i arbetslivet.

7–10.4

13–15.5 Föreställningar

Playback-
teatern lyssnar 
och gestaltar.

 2011 personligt

 2011 minnesspår 

Teater, dans, cirkus och performance 
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Internationell  
studentteater-
festival i Åbo.

Bi
ld

: T
ur

un
 y

lio
pp

ila
st

ea
tte

ri

Teater, dans, cirkus och performance 

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   149 1.12.2010   13.43



150

 Smeds Ensemble &    
 Von Krahl Theater:     
 Karamazov Workshop   

Den ryska själen, guden, kärleken, döden. Mänsklighe-
tens tillstånd, det goda mot det onda, skulden, rädslan. 
Rätten till fadersmord och det ansvar som följer. Eviga 
frågor, moral, omoral och bensin på lågorna.

Hela den moderna teaterns metodarsenal används. 
Systrarna och bröderna Karamazov får utlopp för sin 
dionysiska energi genom dans, musik och gör-det-
själv-konst, som blir till effektfulla scenbilder.

Kristian Smeds har på ett betydelsefullt sätt främjat 
det konstnärliga samarbetet mellan Finland och andra 
Östersjöländer genom att samla internationella arbets-
grupper för sina uppföranden. Detta arbete fortgår i 
Karamazov Workshop. Verket realiseras i nära samar-
bete med Von Krahl-teatern i Tallinn. Delproducenter 
är Åbo Stadsteater samt de europeiska kulturhuvud-
städerna 2011, Åbo och Tallinn.

”Det skrämmande  
är inte bara att skönheten är 

förfärlig utan även att den är ett 
mysterium. Den är det slagfält 
där djävulen kämpar mot Gud 

och slagfältet är själva  
människornas hjärta.”  
- Fjodor Dostojevskij

25.10–12.11 Åbo, Manillateatern

Finlands internationellt mest kända teaterregissör Kristian Smeds förverkligar en långvarig dröm 
och sätter upp Dostojevskijs Bröderna Karamazov. Scenen intas av 15 unga estniska teatermakare, 
som medverkat i planeringen och bearbetningen av verket ända sedan 2008. Karamazov Work
shop bygger på världslitteraturens klassiker, men Smeds tolkning ligger långt från den traditionella.
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 2011 personligt
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 New Baltic Drama    

Vinnaren i den finska tävlingen var Pipsa Lonka med 
sitt verk These Little Town Blues Are Melting away. 
Pjäsen handlar om livet i en avlägsen bygd som hotas 
av en katastrof då den stigande vattennivån sköljer 
över orten. Pjäsen Kontakt av Martin Algus från Est-
land handlar om människor från kustländerna kring 
Östersjön som medvetet och omedvetet söker kontakt 
med sina medmänniskor och samhället. I den ryska 
vinnaren Semjon Kirovs text Iljin den (Ilyas dag) möts 
den gamla, bittra och utslagna Misha och den unga, 
idealistiska och troskyldiga Ilya under överraskande 
omständigheter där ideologier kolliderar. I svenska 
Johanna Emanuelssons pjäs Älvsborgsbron grubblar 
huvudpersonen Regina över livet och döden på Älvs-
borgsbron.

Över 400 skribenter deltog i tävlingen med textbidrag. 
De bästa från varje land valdes ut av en nationell jury 
och en internationell jury valde slutligen ut fyra vin-
nare. Temat för tävlingen var Östersjön, i en mycket 
vid bemärkelse, och ämnets bredd märktes i texterna, 
där Östersjön ibland uppfattades konkret och ibland 
symboliskt. 

I Finland produceras pjäsen av Åbo Stadsteater, i 
Sverige av Riksteatern, i Estland av Linnateater och 
i Ryssland av Baltiski Dom från S:t Petersburg. I Åbo 
regisseras den finska föreställningen av Hilkka-Liisa 
Iivanainen. 

För samordningen svarar Åbo stadsteater.

Internationella  
gästspel och nya 

texter.

hösten Finlands föreställning, Åbo stadsteater 
9–19.11 Minifestival, gästspel från Sverige, Estland och 
Ryssland, Åbo Stadsteater

New Baltic Drama är en intim teaterfestival som lyfter fram unga röster inom teater och deras verk. 
Som resultat av den manustävling som anordnades i Finland, Sverige, Estland och Ryssland uppstod 
texter utifrån vilka man producerar fyra nya pjäser. Finlands föreställning finns på Åbo Stadsteaters 
program under hösten och de övriga föreställningarna gästar Åbo under en minifestival i november. 
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 2011 dykningar i skärgården 
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 Pirjos bästa dag    

Berättarmetoderna är cirkuskonst, film och animation. 
Det vardagliga och det absurda skiftar från scenen till 
duken och tvärtom. När de skuggor Pirjo ser vaknar till 
liv bjuds publiken på animation och cirkus, akrobatik, 
handstående, magi och jonglering. 

Föreställningen förenar filmens och cirkusens metoder 
så att de kompletterar varandra. Det som händer på 
scenen kan fortsätta på duken, och filmens verklighet 
kan ta vid på scenen. De varierande elementen och 
tvärkonstnärliga arbetssätten tillför nya perspektiv. 

oktober–november Barkerteatern

En modern  
cirkusföreställning  
med inslag av film  

och animation i  
berättelsen.

Varietee Kasataide ry inledde sin verksamhet 2002, då en grupp cirkusartister som tagit sin examen vid Åbo yrkes
högskola ville skapa arbetsmöjligheter för sig i hemtrakten. Föreningen producerar cirkusföreställningar och pro
gramnummer för olika evenemang och anordnar cirkusverkstäder för barn och vuxna.

Varietee Kasataide ry:s moderna cirkusföre
ställning Pirjos bästa dag berättar historien 
om en vanlig dag i en ensam kvinnas liv som 
småningom får allt mer absurda drag. När Pirjo 
är ensam ser hon skuggor, men i sällskap av en 
vän blir vardagsångesten lättare att hantera. 
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 Nystad – New York    

Soundtracket för Helena från Nystad är Frank Sina-
tra, medan Helen of New York lugnar sig när hon får 
lyssna till samisk jojkmusik. Den finska själens land-
skap smälter ihop med urban amerikansk citykultur 
på en plats som aldrig sover.

För manus och regi svarar dockteaterkonstnären Terhi 
Tuulia Lintukangas, som studerar för magisterexamen 
i teaterkonst vid The Actors Studio Drama School i 
New York. Skådespelare är utöver den amerikanska 
förstärkningen bl.a. dockteaterkonstnären Timo 
Väntsi från Åbo.

Nystad–New York är en produktion av dockteateren-
semblen HOX Company.

augusti Åbo 
hösten New York, USA

Dockteatern  
goes New York!

Två Helenor, två drömmar, två städer. Människan lever två gånger: i sina drömmar och i sitt liv, och 
när elementen blandas lever hon ut sin dröm. Föreställningen berättar om vad som händer när 
modet växer sig större än oron; om människor som beslutat sig för att agera…Nu. 
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 Abduction of Europe    

I föreställningen försöker självaste Zeus och Europa 
nå fram till varandra över det hav som skiljer dem åt. 
Abduction of Europe är nutidsteater som kombinerar 
det visuella, cirkus och olika scenografiska element i 
en mytologisk ramberättelse. De speciella kostymerna 
tillsammans med den magiska vattenmiljön ger nästan 
intrycket av en futuristisk modeshow.

AKHE group har specialiserat sig på att använda olika 
mekaniska kulisser och maskiner i sina föreställningar. 
I pjäsen Abduction of Europe ser vi dessutom 25 upp-
trädande, dockspelare, cirkuskonstnärer och idrottare. 

De olika dockorna och ljuseffekterna som rör sig på och 
ovanför vattenytan tar med sig publiken ut på en sur-
realistisk resa som man inte glömmer i första taget.

Föreställningen genomförs av Konstakademin med 
Anna Ivanova som producent.

12–15.10 Föreställningar, Samppalinna simstadion
Fritt inträde

Visuell 
vattenlek. 

Engineering Theatre AKHE (RUS), studerande på dockteaterlinjen vid Åbo YH:s Konstakademi 
och föreningen TIPConnection ry skapar en unik och säregen föreställning i en av stadens 
utomhusbassänger. Föreställningen som äger rum i vattnet, både ovanför och under ytan, ger 
oktoberkvällen en fantastisk känsla av mystik.
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 TIP-Fest (Turku International Puppetry Festival)    

På festivalen ges nästan 30 föreställningar. De uppträ-
dande grupperna är HOX Company, Kuuma Ankan-
poikanen, Marionettiteatteri Mundo, Nukketeatteri 
Piironginlaatikko, Fraktteatern, Six Fingers Theatre, 
Ulvetegn Teater, Taiga-Matto och TIP-Connection ry. 
Utöver lokalfärg bjuder evenemanget på internatio-
nella gästspel från Tyskland, Frankrike, Polen, Norge, 
Litauen och Ryssland.

Huvudarrangör är TIP-Connection ry i samarbete med 
ett flertal aktörer i Åbo.

Åbo konstakademi har det enda yrkesinriktade utbildningsprogrammet i dockteater i Norden. Därmed har staden 
också ett etablerat dockteaterfält med många olika dockteatergrupper.

Dockteaterfestivalen TIPFest är de lokala dockteaterproffsens gemensamma satsning, komplet
terad med utländska gästspelare. Programmet består av föreställningar för både barn och vuxna, 
varierande verkstäder och en utställning med teaterdockor som visas på olika håll i staden. Det blir 
en festival med varm stämning som förenar människor i alla åldrar, en ljusglimt i novembermörkret.
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18–22.11 Flera olika scener

dockteaterfestivalen

Lokal och  
internationell  

dock teaterenergi i  
novembermörkret.

 2011 lättar på vingarna 

Stadsevenemang

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   155 1.12.2010   13.43



Jan Virtanen

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   156 1.12.2010   13.43



Åbo har varit inspelningsplats för hundratals filmer och tv-serier, med de 
inhemska Vares-filmerna som färskt exempel. Västra Finlands filmkommis-
sion erbjuder tjänster för filmbranschen och lockar inhemska och utländska 
audiovisuella produktioner till staden. 

Filmkulturen främjas också av Egentliga Finlands Filmcentrum, vars festival 
för finsk film fyller 20 år under kulturhuvudstadsåret. Andra filmevenemang 
i Åbo är t.ex. queerfilmfestivalen Vinokino, den internationella barnfilms-
festivalen Leffis och den mångkulturella filmfestivalen Etnia. Därtill visar 
filmklubbarna i Åbo filmer varje vecka.

Animations- och filmutbildningen vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola 
är internationellt känd och erkänd. Många av de studentfilmer som kommit till 
under handledning av europeiska proffs har fått internationellt erkännande 
och prisbelönats. Tack vare dessa utbildningar har Åbo dessutom att ansenligt 
antal animationsstudior med tanke på stadens storlek. Föreningen Turun  
Anikistit ry. arbetar aktivt för att främja villkoren för animationsbranschen. 

Arte ry:s galleri Titanik är värd för mediekonstnärsresidenset Sumu, som 
bjuder in internationella konstnärer för att arbeta i Åbo. Fotocentret Peris 
galleri i Wäinö Aaltonens museum och galleriet Pimiö i Åbo konstmuseum 
har också regelbundet återkommande utställningar med mediekonst.

Film, animation och  
mediekonst
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 Omväg    

Kan man skönja tidens och historiens avtryck längs 
vägen? Vad berättar städerna, landskapen, byggna-
derna och bostäderna för oss om de människor som bor 
i dessa regioner? Var finns minnenas platser, hurdana 
är invånarnas berättelser och hur förmedlas minnena 
till framtiden?

Från ett symboliskt nationalmonument till en enskild 
människas hus, från en omdragen gräns till en bygg-
nad som har bytt nationalitet, från stadsplanen i en ny 
stadsdel till interiören i en bostad och från ett upprop 
för fredlig revolution till folksägner. Bilderna och be-
rättelserna glider från det offentliga till det privata och 
placerar de tre ländernas historia och nuläge sida vid 
sida – ett varierande material som ger oss kunskap om 
regionernas särdrag och likheter.

De insamlade fotografierna, berättelserna, texterna 
och ljud- och videoupptagningarna understryker 
platsernas rikedom och människornas mångfald, och 
markerar landmärkena längs resvägen. Dokumenten 
utgör en öppen databas på internet som också kommer 
att användas som grund för en dokumentärfilm med 
samma tema.

För produktionen svarar Atelier Limo i Berlin.

Vad  
är egentligen  

sambandet mellan  
Åbo, S:t Petersburg  

och Tallinn?

Östersjötrialogen: Finland, Estland och Ryssland – Åbo, Tallinn och S:t Petersburg. Tre länder, tre städer, tre grannar – 
otaliga människor och minnen av det förgångna, historier om livet, hopp om framtiden. Östersjötrialogen är en helhet 
bestående av tre internationella projekt (Omväg, Mariinskijkonserten s. 116 och Blackmarket s. 129) som både var för 
sig och tillsammans betraktar livet vid Östersjön.
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Arkitekterna Simon Brunel och Nicolas Pannetier gör en upptäcktsresa. Rutten går från Åbo via 
S:t Petersburg till Tallinn och sammanför de båda kulturhuvudstäderna 2011. Under resan sätts 
Finlands, Estlands och Rysslands gemensamma minnen och historia under lupp.

Film, animation och mediekonst

 2011 dykningar i skärgården 
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 Polyglot    

Tävlingen arrangerades av filmnätverket för unga i 
Europa, NISI-MASA, som består av över 20 filmorga-
nisationer runtom i Europa och har sitt huvudkvarter 
i Paris. I tävlingen efterlystes dokumentära person-
porträtt eller fiktiva videodikter. 18 unga filmmakare 
inbjöds till Åbo som resultat tävlingen.

Kortfilmer om 
flerspråkighet från 

hela Europa.
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En grupp europeiska filmmakare kommer till Åbo för att resa runt i skärgården och undersöka 
flerspråkigheten i Finland. Resultatet av två veckor långt intensivt grupparbete blir sex kortfilmer 
som genast visas för allmänheten. De internationella deltagarna har valts ut på basis av en omfat
tande kortfilmstävling.

18– 19.6 Förevisningar av kortfilmer som filmats  
i skärgården

Film, animation och mediekonst

 2011 personligt
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 Mobilanimation    

De korta animationerna är förbluffande, roliga och  
ibland också besynnerliga, och de bjuder på visuell 
glädje och underfundiga detaljer. I animationerna får 
man se bekanta platser och sevärdheter från Åbo och 
Tallinn samt andra spännande ställen, tillsammans 
med en kort historia eller aktivitet. 

Förutom i mobiltelefoner kommer animationerna 
också att kunna ses på kulturhuvudstadens webbsidor 
samt på oväntade ställen på stan. Håll ögonen öppna! 
Animationerna kommer också att dyka upp på skärmar 
på annat håll, t.ex. på tåg och i offentliga lokaler.

Animationerna skapas och realiseras av studerande, 
för produktionen svarar Åbo Yrkeshögskolas Konst-
akademi.

Visuell  
stimulans och ani-

merade berättelser 
i telefonen och på 

skärmen. 

2011
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Tänk om du kunde läsa en serie i tidningen och därefter se den som en animation i din mobil
telefon! Åbo YH:s Konstakademi och konstakademin i Tallinn utvecklar i samarbete nya sätt att 
använda animationer och nya distributionskanaler.

 2011 lättar på vingarna 

Film, animation och mediekonst
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 Filmklaffen    

Filmandet i sin helhet blir bekant på denna korta tid: 
idéerna för temat, tagningarna, lätt klippning och gi-
vetvis en filmgala där man tillsammans tittar på filmen.

Filmerna regisseras av professionella regissörer. 
Slutresultatet blir personliga filmer av vilka filmma-
karna får egna dvd-kopior – utöver den fina upplevelse 
allt detta blir. Resultat från verkstäderna visas även på 
nätet samt på Filmklaffens egen filmfestival i slutet av 
sommaren. Och det allra viktigaste, det är roligt!

Projektet produceras av Frame Graphics Oy.

Kom med 
och gör din 
egen film! 

maj–augusti Filmklaffen–studion i centrum.
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Familjer, barn, grupper och företag. Åbobor, finländare, 
utlänningar. Alla är välkomna med för att göra en kortfilm 
som får sin premiär redan efter tre timmar. 

verkstad

 2011 minnesspår 

Film, animation och mediekonst
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Serien, som visas i Åbo konstmuseums Mörkrum, in-
leds av den estniska animationsregissören Priit Pärn, 
en av världens mest ansedda animationskonstnärer 
och den centrala kraften bakom att animationsut-
bildningen vid Åbo konstakademi håller på att få ett 
internationellt rykte.
 
Under våren visas en helhet gjord av animerarna 
i Turun Anikistit ry. I Mörkrummet presenteras 
under sommaren den brittiske bildkonstnären David 
Shrigley, som använder animation som ett redskap för 
sitt konstnärliga uttryck. På hösten, efter den svenske 
bildkonstnären Lars Arrhenius, är det igen dags för 
animatörerna i och med en utställning av föreningen 
Animaation apupyörä ry.

På Björneborgs konstmuseum visas också en egen hel-
het om mötet mellan animation och bildkonst. 

I anslutning till utställningarna arrangerar bägge 
museerna konstnärsträffar och verkstäder. Animera 
mera genomförs i samarbete med Åbo konstmuseum, 
Björneborgs konstmuseum och animationslinjen vid 
Åbo Yrkeshögskolas Konstakademi.

Animation 
möter  

bildkonst. 

Utställningsserien Animera granskar animatio
nens roll, både som en del av den finländska 
och internationella bildkonsten, och som en 
självständig konstart.
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 Animera    
utställningsserie

Åbo Konstmuseum, Mörkrummet:
28.1–27.3 Priit Pärn 
8.4–29.5 Turun Anikistit  
10.6–4.9 David Shrigley 
16.9–13.11 Lars Arrhenius  
18.11.2011–8.1.2012 Animaation apupyörä ry 
Björneborgs konstmuseum, Mediapiste: 
30.9–30.10 Timo Vaittinen
1–27.11 Turun Anikistit ry och Animaation apupyörä ry 
29.11.2011–14.1.2012 Modern europeisk animation, kurato
rerna Anna Daneri och Stefano Coletto (Italien)

 2011 lättar på vingarna 

Film, animation och mediekonst
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 Live 2011    
 Grand Prix     

Resultatet är en samling innovativa och fyndiga verk 
som presenteras på bred front runtom i staden, i ut-
ställningslokaler, vid medieevenemang och på webben.

Målet med mediekonsttävlingen var att lyfta fram det 
växande digitala och sociala mediefältet och sporra 
nya lovande förmågor i deras arbete. Live 2011 Grand 
Prix bestod av åtta serier i vilka man bl.a. efterlyste 
fria uttrycksformer, interaktiva verk, spel och tjänster 
avsedda att förnya tillämpningar gjorda för webbge-
menskaper.

I den öppna kategorin, där fokus låg på personlig och 
konstnärlig vision, gick priset till videoverken Synch-
ronisation (Rimas Sakalauskas, Litauen) och West-
coast (Ulu Braun, Tyskland). Kategorin Culture 2.0, 
där huvudkriteriet var innovation, toppades av den 
elektroniska tidningstjänsten Paper.li (SmallRivers, 
Schweiz) och den portabla videoöverföringstjänsten 
Mobile Live Video Mixer (Bambuser, Sverige/Finland).

I tävlingen deltog sammanlagt över 300 verk av vilka de 
internationella expertjuryerna valde seriernas vinnare. 

Åbo 2011 har genom tävlingen Live 2011 Grand 
Prix efterlyst mediekonstverk och tillämpningar 
inom digitala medier av de bästa förmågorna i 
branschen och nya talanger från hela världen.

Digital  
kultur.

tävling i mediekonst

De bästa verken i tävlingen kan ses på adressen:  
www.turku2011.fi/sv/live2011grandprix_sv

 2011 lättar på vingarna 

Film, animation och mediekonst
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 Kampen om Åbo    

Kampen om Åbo är samtidigt en historisk dokumen-
tär om det fenomen som kallas Åbosjukan, en stäm-
ningsfull film som väcker det gamla Åbo till liv och 
ett samhällspolitiskt ställningstagande som belyser 
förhållandena just nu.

Diskussioner om omgivningen, miljön och medbor-
garnas påverkningsmöjligheter är mer aktuella än 
någonsin. Kampen om Åbo är en dokumentärfilm med 
ambitioner. Den berättar om Åbo men behandlar breda 
teman som är viktiga också på riksnivå. 

Kampen om Åbo återspeglar sig i synnerhet i den 
efterkrigstida europeiska stadsarkitekturen, som 
liksom Åbos arkitektur präglades av en idealisering av 
modernismen och som mejade ner också sådana gamla 
byggnader som inte förstörts i kriget. De miljöorga-
nisationer, stadsbildsskyddare och husockupanter 
som presenteras i dokumentären har sina rötter och 
förebilder i den europeiska traditionen. Sålunda har 
dokumentären också en allmäneuropeisk dimension 
som sträcker sig längre än bara till Åbo, Finland eller 
Skandinavien.

Filmen produceras av Illume Oy.

En dokumentärfilm 
om Åbo av igår och 
idag, om miljö och 

förändring.

9.4 Premiär på festivalen för finsk film i Åbo

Jouko Aaltonen är en finsk dokumentärregissör, producent och manusförfattare. Han har regisserat över 20 doku
mentärer och disputerade för doktorsgraden vid Konstindustriella högskolans institution för filmkonst och scenografi 
2006. Av hans filmer har bland annat Kusum (2000), Kenen joukoissa seisot (Revolution, 2006) och Punk – tauti joka 
ei tapa (Punksters & Youngsters, 2008) belönats både nationellt och internationellt.

Jouko Aaltonens dokumentärfilm berättar om två städer, Åbo förr och nu. Hur såg det Åbo ut som 
försvann när stadsbilden moderniserades och mycket gammalt revs? Hur går det till när de unga i 
dag försöker erövra utrymme i staden genom husockuperingar?
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 2011 minnesspår 

Film, animation och mediekonst
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 Musicam Video   

Tvärkonstnärliga Musicam Video siktar mot kreativi-
tetens kärna i möten mellan konstnärerna. På klubbar 
och internationella symposier ger man konserter, stu-
derar, projicerar och diskuterar såväl tvärkonstnärligt 
som med publiken. Konstnärerna erbjuds en interna-
tionell arbetsgemenskap, stöd och ramar för produk-
tionen samt fortbildning.

Till det tvärkonstnärliga samarbetet har inbjudits pia-
nisten och tonsättaren Maria Kallionpää, tonsättaren 
Markku Klami, flöjtisten Johanna Kärkkäinen, cel-
listen Juho Laitinen, bildkonstnären Arttu Merimaa, 
tonsättaren Aleksander Nowak, bildkonstnären Laura 
Pawela, gitarristen Kimmo Rahunen och bildkonstnä-
ren Milja Viita.

För produktionen svarar den tvärkonstnärliga fören-
ingen Poike ry med Tuuli Penttinen-Lampisuo som 
ansvarig producent. 

Efter kulturhuvudstadsåret turnerar Musicam Video på 
musik- och mediekonstforum i Finland och utomlands. 

Musikvideornas maner, videokonstens abstraktion och framförandet av klassisk musik ruskas om 
då Musicam Video skapar nya video och kompositionsverk. En grupp musiker, konstmusikton
sättare och videokonstnärer förenar sina krafter och video och tonkonsten vävs samman till nya 
helheter. Resultaten kan ses och höras i form av ny musikvideokonst eller konstmusikvideor. 
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Uruppföranden av de i samarbete producerade  
video- och musikverken:
4.11 Sibeliusmuseet, Åbo
2.12 Konstmuseet i Björneborg

Se musiken,  
hör bilderna!

 2011 lättar på vingarna 

Film, animation och mediekonst
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Päivi Autere
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Litteratur och ordkonst

Åbo har en stor och aktiv författarkår och ett stort antal förlag, litteratur-
föreningar och litteraturevenemang. Framstående författare som bor eller 
har verkat länge i Egentliga Finland är bl.a. Reijo Mäki, Riku Korhonen, 
Leena Lander, Hannu Raittila och Jukka Parkkinen. Av serietecknarna hör 
Jussi ”Juba” Tuomola till de mest kända. Bland prisbelönta författare inom 
faktalitteraturen kan man nämna astronomen Esko Valtaoja.  

Poesirörelsen är stark i Åbo. Poeter i Åbotrakten är bl.a. Tapani Kinnunen, 
Heli Laaksonen, som är känd för sin dialektpoesi, Markku Into, veteranen 
från 1970-talets undergroundrörelse och Seppo Lahtinen, mannen bakom 
förlaget Sammakko. Förutom poesi ger de lokala småförlagen ut en stor 
mängd översättningslitteratur och böcker om kultur.  

Till höstens höjdpunkter i Åbo hör den internationella bokmässan, som har 
arrangerats sedan 1992. Andra evenemang som lockar vänner av litteratur 
till trakten är Egentliga Finlands poesivecka och Littera Baltica för förfat-
tare från Östersjöregionen samt Volter Kilpi-litteraturveckan i Gustavs i 
närheten av Åbo. I centrum av Åbo finns Bokens hus, som inhyser både 
professionellt inriktade och amatördrivna litteraturföreningar. 

Utbildning i ordkonst ges av såväl författargrupper som enskilda författare 
i Åbo. I antologin Reviiri, som ges ut av Egentliga Finlands konstkommissi-
on, publiceras texter av unga, lovande författare och i Bokcaféet anordnas 
olika evenemang och träffar med litteraturtema. 

Huvudbiblioteket i centrum utgör en central arena där litteratur, ordkonst 
och människor möts. Under de senaste åren har det besökts av fler perso-
ner än något annat bibliotek i Norden.
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 Burning Bridge    
 Literary Agency   

Burning Bridge Literary Agency är den första litterära 
agenturen som på ett heltäckande sätt mobiliserar och 
presenterar litteratur från regionen. Medverkande är 
stadens tre bokförlag och den lokala författarfören-
ingen. Burning Bridge Literary Agency öppnar upp hela 
det intressanta litterära livet i regionen.
 
Denna regionens litterära agent säljer små och medel-
stora förlags samt enskilda författares översättnings-
rättigheter utomlands. Målet är att göra Åboregionens 
litteratur mer känd och att litteraturexporten och det 
internationella samarbetet ska fortsätta även efter år 
2011. Redan nu är följande författare med i Burning 
Bridge: Riku Korhonen, Juhani Brander, Milla Palo-
niemi, Juha Kulmala, Kreetta Onkeli, Boris Hurtta och 
M. G. Soikkeli.

Turku Burning Bridge ry är en för ändamålet grundad 
ansvarig instans, vars huvudsamarbetspartner är Åbo-
förlagen Sammakko, Savukeidas och Turbator samt 
Sydvästra Finlands författare rf och Bokens hus rf, 
som representerar författare och föreningar i trakten. 
Samarbete bedrivs även med Informationscentralen 
för Finlands litteratur, FILI. 

Åbolitteratur  
översätts och åker 

ut i världen.

2009–2011

Åbo har i åratal varit den finska undergroundlit
teraturens hem och centrum för finsk gatupoesi.
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 2011 lättar på vingarna 

Litteratur och ordkonst
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 Studia Litteraria    

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla.

Medverkar gör författarna Claes Andersson, Helena 
Anhava, Agneta Enckell, Monica Fagerholm, Laila 
Hirvisaari, Simo Hämäläinen, Anna-Leena Härkönen, 
Markku Into, Daniel Katz, Marja-Leena Mikkola, 
Pertti Nieminen, Aulikki Oksanen, Veronica Pimenoff, 
Hannu Raittila, Lars Sund, Harri Tapper, Arja Tiainen 
och Ilpo Tiihonen.

Serien anordnas av Finlands Författarförbund.

hösten Åbo universitet. Fritt inträde

Hur har  
mina böcker  
kommit till?

Studia Litteraria är en serie av nio föreläsningar, 
där 18 viktiga finländska författare ger en öppen 
och personlig inblick i sitt kreativa arbete samt 
utgångspunkterna för och bakgrunden till det.

föreläsningsserie

 2011 personligt

Litteratur och ordkonst
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 Nordiska röster    

Bland berättarna kan nämnas Suse Weisse (Tyskland), 
Claire Hewitt (Skottland), Judy Paterson (Skottland) 
och Georgiana Keable (Norge). Dessutom medverkar 
berättare från alla nordiska länder och de samiska om-
rådena. På festivalerna uppträder också berättare från 
Åbo, både stora och små. 

I skolorna genomförs en Berättelsejakt. Eleverna 
får sätta sig in i berättarkonstens hemligheter och 
för lärarna produceras läromaterial i ämnet. Under 
projektets gång sammanställs en Berättelsebok (Jut-
tukirja), och hela projektet kulminerar i boksläppet 
på bokmässan i Åbo.

I Åbo arrangeras ett friluftsevenemang kring be-
rättarkonst som förenar det flerspråkiga Åbo. De 
nordiska mästerskapen i berättande hålls också i Åbo. 
För produktionen svarar Tuotantoyhtiö Koti osk. och 
Sydkustens landskapsförbund rf.

Den finländska berättarkonsten vaknar till liv och blomstrar upp när projektet Nordiska röster skapar 
en ny och levande berättarkultur i Åbo och Åboland. Berättarfestivalerna besöks av professionella 
europeiska berättare som delar med sig av sina historier på skolor, bibliotek, caféer och bokmässor. 

Bi
ld

: E
sk

o 
Ke

sk
iO

ja våren Berättarklubbar en gång i månaden
25.9 –5.10 Festivalen Nordic Voices 2011 - Celebrating 
Transformation!
30.9–30.10 Kultainen koskelo (Guldanden) – en utställning 
om samisk berättarkonst, Korois café

Berättelser  
som förenar.

 2011 minnesspår 

Litteratur och ordkonst
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 Poesiporträtt    

Porträttskrivandet går till så att den som är föremål för 
dikten observeras under en tid som varar från femton 
minuter till några timmar, beroende på situationen. 
Personen kan sitta, stå, ligga, tala, tiga och vara precis 
som han eller hon vill. Skribenten iakttar personen och 
skriver en dikt. Författaren läser upp dikten och ger 
den sedan till personen som har avporträtterats. Det 
rör sig om ett intimt och respektfullt konstevenemang 
mellan två människor. Det centrala är inte den färdiga 
dikten, utan själva tillfället då den skrivs.

En del av poesiporträtten offentliggörs för allmänheten 
i samband med olika evenemang. Poesiporträtten växer 

också genom andra konstgenrer, i och med att samar-
bete bedrivs med bl.a. danskonstnären Jonna Aaltonen.

Som ansvarig instans fungerar skribentföreningen 
Kapustarinta ry.

2009–2011
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Hur skulle  
du se ut  

i ord?

Författargruppen Tapiiri skriver poesiporträtt av människor på åldringshem, servicecenter, aktivi
tetscenter för utvecklingsstörda, Saramäki fängelse och ÅUCS. På dessa platser anordnas även 
verkstäder där personalen och klienterna själva är poeter. 

 2011 personligt

Litteratur och ordkonst
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Barn och unga

Till barnfamiljernas favoritställen i Åbo hör den trivsamma och mångsi-
diga barnavdelningen Saga på det nya huvudbiblioteket och den fartfyllda 
Äventyrsparken i Kuppis. Kulturverkstäderna vid Gamla Stortorget ger nya 
impulser för hantverksintresserade. Utbildningsväsendets projekt Kultursti-
gen gör kulturbesöken till en del av undervisningen. Kulturaktörerna i regio-
nen har också en aktiv fadderklassverksamhet. Utöver stadens eget utbud 
får barn och unga ta del av mångsidiga aktiviteter som anordnas av teatrar, 
museer, föreningar och församlingar på minst två språk. 

I Åbo finns flera besöksmål för barn och unga. Ett av de mest populära är 
bondgårdsmiljön och Byn för levande historia på Kurala bybacke. Stadsrund-
turen för barnen i Jyckeberga tar barnen på en busstur genom det historiska 
Åbo, med inspiration ur barnboksförfattaren Mauri Kunnas böcker. Dessutom 
arrangeras klubbverksamhet för små riddare på Åbo slott. Stränderna, sim-
hallarna, utebassängerna, vattenparkerna och badhotellen i Egentliga Finland 
är också populära rekreationsplatser bland barnfamiljer. Ett av Finlands mest 
omtyckta resmål är Muminvärlden i Nådendal nära Åbo.

Konst- och aktivitetshuset Vimma i stadskärnan erbjuder konst- och med-
iekurser för ungdomar. Band som uppträder i salen i Vimma kan dessutom 
glädja sig åt en av de tekniskt mest avancerade scenerna i Åbo. Skejthallen 
Cube är en träffpunkt för stadens skejtare. Åbo har också ett brett utbud av 
annan slags fritidsverksamhet för ungdomar: Hundratals teaterentusiaster 
deltar i Åbo Unga Teaters verksamhet och tack vare traktens många idrotts-
föreningar råder det ingen brist på motionsmöjligheter
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 Lekrevolution    

Man behöver inte längre fråga ”vad ska jag göra”, då den 
närliggande naturen eller återvinningsmaterial får fan-
tasin att flöda. Lekrevolutionen inspirerar till att se vad 
man har på nära håll och lägga märke till det underfun-
diga och fantastiska i det lilla och obetydliga.

Leken börjar på gårdar och i verkstäder, genom att 
man bygger själv, av material som finns på nära håll. 
Under åren 2009–2011 byggs 50 lekplatser i Egent-
liga Finland där man genom försiktiga omändringar 
gör daghemmens och skolornas gårdar mer barn- och 
lekvänliga. 

I lekverkstäderna tillverkar barnen föremål som är vik-
tiga för dem, dvs. redskap för lek. Materialen tas från 
den närliggande naturen. Alla föremål har planerats, 
formats och satts ihop av barn och är redo för lek.

Ambitionen är att öka den kulturverksamhet som 
barnen själva producerar i sina olika uppväxtmiljöer, 

Att bygga  
en egen koja är 

bättre än hundra 
plastleksaker.

skolor, daghem, klubbar och hem. Dessutom utlovas 
aldrig skådade små storevenemang som t.ex. kvistkar-
nevaler och knappfestivaler.

För lekrevolutionen svarar Aurinkoinen tulevaisuus ry.
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januari–mars Knappfestivaler och lekverkstäder i  
daghem och klubbar
april Kvistkarnevaler på olika håll i Åbo
april–maj Dockteaterlekverkstadssamarbete i skolor 
och daghem
juni–augusti Samarbete med Jungfrudansprojektet i 
Salo och Åbo
september–oktober Skördefester, avslutning på  
lekplatssäsongen
november–december Knappfestivaler och lekverkstäder  
i daghem och klubbar

Att leka i naturen utanför knuten och att uppmuntra barn till att använda fantasin är något som fö
refaller ha glömts bort i dagens teknologiflöde. Lekrevolutionen uppmuntrar barnen att ta kontroll 
över livets lekplatser med hjälp av allt det som finns i närheten.

  2011 förändrar vardagen

Barn och unga
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 Spirande ord – ordkonst för barn    
De minsta barnen får ta del av ordkonst genom projek-
tet Spirande ord, som anordnar ordkonstverksamhet 
för familjedagvårdsgrupper i Åbo. Fokus i projektet 
ligger på utveckling av ordförrådet och ordkonstens 
pedagogiska dimensioner.

Att lära sig nya ord innebär utöver förståelsen av 
ordens betydelse också att man förstår ljudens och 
rytmens betydelse. Hur låter vatten när det skvalpar? 
Vad är vindens sus? Hur känns mörkret? Ordens värld 
öppnar sig genom sinnen, sagor och lek: genom att 
känna, betrakta, lyssna och dofta. Genom att prova och 
lära sig på egen hand.

Temat för projektet är miljön och naturen, och syftet 
är att i ett tidigt skede göra småbarnen bekanta med 
ekologiskt tänkande med hjälp av lek och sagor. 
Projektet ger barnen roliga upplevelser och ökar 

kännedomen om språket, dem själva och 
världen omkring dem. Samtidigt stöder projektet 
även målen för miljöfostran inom småbarnspedago-
giken och ger vårdarna verktyg för fortsatt utveckling 
inom ordkonstverksamheten.

Spirande ord är ett unikt projekt och dess syfte är att 
bana väg för ordkonstverksamhet för småbarn under 
kommande år. Bakom projektet står Sanataidekoulu 
Kratti.

hela året Besök varje vecka hos Åbo stads  
familjedagvårdsenheter
våren och hösten Presentation av projektet och  
ordäventyr, Åbo stadsbibliotek

 Kolla in Åbomyrorna!    
Var rör sig myrorna? Vad gör de på vintern? Var bor de 
och vad händer det egentligen inne i en myrstack? Nu 
när ljuset riktas på myrorna i Åbo får vi svar på dessa 
frågor vi gått och funderat på.

Via webbkameror kan man nu följa stackbygget på 
nära håll när myrorna i terrariestacken blir realitytv-
stjärnor. Dessutom delar de ut broschyrer och kartor 
och berättar på detta sätt om sina stigar och sitt liv på 
olika håll i staden.

Vetenskap och konst möts när konstnär Anni Rapinoja 
gör konst av myrornas liv. Videoverket utgår från my-
rornas årstider: tystnaden på vintern, uppvaknandet på 
våren och fliten och bestyren på sommaren.

Åbomyrorna vill genom sitt agerande lyfta fram vilka 
möjligheter och vilka upplevelser stadsmiljöer och 
grönområden har att erbjuda. Samtidigt får vi ökad 
kunskap om miljön och naturens mångfald. En särskild 
målgrupp är barnen.

Projektet Kolla in Åbomyrorna syftar även till att göra 
vetenskapen mer lättillgänglig och Åbo universitet mer 
välkänt som en del av stadens vetenskapliga och kultu-
rella utbud. För genomförandet svarar Turun Eläin- ja 
Kasvitieteellinen Seura (Zoologiska och botaniska 
föreningen i Åbo)

maj myrstigarna öppnas i Mälikkälä,  
på Runsala och på nätet 
maj–juli myrstacksterrariet, sago- och berättelse-
verkstäder med myrtema samt föredrag om myror,  
Åbo huvudbibliotek
maj–augusti Anni Rapinojas videoverk, Åbo universitet 
Naturvetenskapernas byggnad nr I

Nya ord  
genom sagor 

och lek. 

Låt myrorna  
visa vägen och ta 

närnaturen i  
besittning!

  2011 förändrar vardagen

  2011 förändrar vardagen

Barn och unga
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 Åbo vid vatten    

I samarbete mellan olika klasser reder man ut Å-dju-
rets historia och dess utseende tar form i olika verk-
städer som behandlar allt från skrivna berättelser till 
tecknade skisser. Å-djuret vaknar till liv även i musik, 
dans och foton.

När bakgrunden har retts ut och planerna är klara 
kommer konstnären Jan-Erik Andersson med för att 
leda det konstnärliga utförandet. Å-djuret är Åbos 

stolthet, och till dess ära reses betongskulpturer över-
dragna med färgglad mosaik på skolgårdarna. Skulptu-
rerna kan användas som bänkar och klätterställningar.

Det mystiska  
Å-djuret lockas fram 

ur Aura ås djup för att  
pigga upp skol-

gårdarna.
Vad är då Ådjuret? Hur gammalt är det? Har någon 
sett det på riktigt eller är det bara en urban legend? 
De svenska skolorna i Åbo förenar sina krafter och tar 
reda på vad det hela handlar om.
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3.6 Å-djurets dopfest på skolgårdarna
oktober utställningen Å-djuret, Vindsgalleriet 

  2011 förändrar vardagen
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 Utflykt till framtiden     
    - Åbo 3011     

De revolutionerande framtidsvisionerna bygger på 
texter, kompositioner och pappersteater. År 3011 
kommer allt att flyga – skolor, kor, penaler och särskilt 
människorna. Många saker är också avsevärt mycket 
enklare än i dagens läge. Man kan gå genom väggar och 
lego är gratis. I framtiden är människor och djur ännu 
bättre vänner än idag. Djuren kan också prata och de 
kan varna människor.

Utifrån detta kan man med tillförsikt invänta framtiden 
som den ser ut 3011. Barnens budskap lyder: ställ den 

överdrivna försiktigheten i skamvrån och ta humorn till 
heders. Kom också ihåg att det är viktigt att skejta!

För produktionen ansvarar ArtSoppa ry.

Framtids -
visioner ur 

barnamun och 
barns pennor.

Idéerna och bakgrundsmaterialet till barnoperan Åbo 3011 har samlats in i samband med verkstäder 
för lågstadieelever i Åbo. Av materialet från verkstäderna har Emma Puikkonen sammanställt libret
tot till barnoperan och Pia Kalenius står för kostymerna, scenografin och de dockor som syns på 
scenen. Barnoperan Utflykt till framtiden – Åbo 3011 färdigställs utifrån barnens alster tillsammans 
med Markku Klamis tonsättning. 
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barnopera

våren Föreställningar i lågstadier i Åbo
6–9.8 Föreställningar i samband med Åbo musikfestspel, 
Slottsteatern. Biljetter: www.lippu.fi 

 2011 lättar på vingarna 
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 Old Spaces    
 Living Art    

Projektet tar fram nya arbetssätt för konstundervis-
ningen och kombinerar dans, ljud och animation på  
ett innovativt sätt.

På Åbo slott möts elever från Pääskyvuori skola i 
Svalberga för att ge fantasin fria tyglar i verkstäder 
med dans, animation och musik. Verksamheten leds av 
konstnärerna Rea-Liina Brunou, Ami Lindholm och 
Pekka Tuppurainen, som tillsammans med eleverna 
fördjupar sig i Åbo slotts 700-åriga historia.

Projektet samordnas av Konstakademin vid Åbo yrkes-
högskola och produceras i samarbete med Pääskyvuori 
skola, musikinstitutet Arkipelag och Åbo museicentral. 
Ett motsvarande projekt genomförs samtidigt i Tallinn 
i samarbete med lokala aktörer.

Nytt sus i  
historiens  
vingslag.

2010-2011
18.3–27.3 Resultaten från verkstäderna visas på rund-
vandringar för barn på Åbo slott 

Old Spaces Living Art utreder hur historien 
upplevs i vår tid och hur man kan berätta om 
den med konstens medel. Kan man återupp
täcka historiska platser om och om igen? 

 2011 minnesspår 

Barn och unga
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 Eviga Auras    
 tidsomkastning     

Tidsomkastningen ger tillfälle att fundera över hur  
barn i olika tider har upplevt historiska företeelser. 
Barnen utvecklar berättelserna i professionell regi, från 
manuskript till inspelningar och hela vägen till färdiga 
filmer. Medieinnehåll produceras för museer, internet, 
ålderdomshem och skolor. 

Tidsomkastningen närmar sig historien på ett sätt som 
kan anpassas för och användas inom olika områden, såväl 
i Finland som i andra länder. Utgående från arbetssättet 
skapas ett format med vars hjälp barn kan ta vara på och 
utforska sin egen boningsorts historia och stärka sina 
rötter. I verkstäderna kan man till exempel resa tillbaka i 
tiden till skolgången under Agricolas tid eller bekanta sig 
med medeltida kyrkokonst. Tidsomkastningen består av 
både en fiktiv del som genomförs med barnen och doku-
mentära delar som anknyter till varje era. 
 
De arbeten som görs inom ramen för projektet samman-
ställs till en dvd och en interaktiv webbplats.
 
Eviga Auras tidsomkastning genomförs av ValoAurinko, 
understödsföreningen för barn- och ungdomskultur i Åbo.

Barnen väcker  
lokalhistorien  

till liv.

Verksamheten fortgår under hela året. 

Inom projektet Eviga Auras tidsomkastning får 
barnen utforska sitt eget bostadsområdes histo
ria. Historiska händelser sammanställs till berät
telser där barnen spelar huvudrollerna.
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 Puppet Science    
 and Fiction    

Konstutställningen låter eleverna stifta bekantskap 
med de geometriska reglerna i Flatlands värld. Dock-
teaterföreställningen gestaltar geometrin med hjälp 
av pappersteater. Föreställningen är en solokomedi 
om maktutövande. I den tvådimensionella världen 
råder en idyll, allt är platt. Huvudpersonen Kvadraten 
får en vacker dag ett meddelande från ett opassande 
håll: den tredje dimensionen. Den tredje dimensionen 
drar in honom i ett äventyr som förändrar både hans 
världsbild och hans form. Science fiction när den är 
som enklast!

Verkstaden tar upp den fjärde dimensionens möjlig-
heter. Alla som deltar skapar en egen syn på den fjärde 
dimensionen genom att utnyttja formernas anarki och 
animationsteknik.

Hela konceptet produceras av teaterföreningen Ulve-
tegn och för genomförandet svarar arbetsgruppen Pup-
pet Science and Fiction, som består av professionella 
konstnärer från Egentliga Finland. Dockteaterregissö-
ren och matematikläraren Lars Wingård svarar för det 
pedagogiska innehållet i verkstaden. 

Konsten  
gestaltar den fjärde 

dimensionen!

mars–december
Evenemanget kan bokas för framföranden i hela landet.

Puppet Science and Fiction är ett matematiskt konstevenemang som 
vänder sig till elever i årskurserna 7–9. Det bygger på Edwin A. Abbotts 
bok Flatland. Evenemanget består av tre delar som kompletterar varan
dra: en konstutställning, en dockteaterföreställning och en verkstad.
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 Hitta Oliopus     
 Olius!    

Forskarna på spaning efter Oliopus Olius tar med sig 
publiken till skogens dolda värld, där man kan stöta 
på förunderliga ting. Under vandringen kommer man 
okända varelser på spåren och får ta del av deras små 
och stora överlevnadshistorier.

Hitta Oliopus Olius! är en föreställning med naturupp-
levelser för barn, genomförd med dockteaterns medel. 
Interaktionen mellan människa och natur samt olika 
naturfenomen dyker upp längs rutten som en del av 
konstupplevelsen. Föreställningen får oss att lägga 
märke till naturens små under och njuta av de tillfällen 
till äventyr, lek och berättelser som den erbjuder. 

Föreställningen produceras och genomförs av teater-
föreningen Ulvetegn och Hitta Oliopus Olius!-arbets-
gruppen i samarbete med den renommerade danska 
barnteatern Teater Refleksion. 

Inget är sig längre likt! Varelser ur släkten  
Oliopus Olius har observerats i skogen. På 
stigen hittas märkliga spår och skogens invånare 
vet inte vad de ska tro. 

Föreställning  
med naturupplevelser 
för barn. Forsknings-
färder i förtrollande 

natur.
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veckosluten i maj Naturumet Tammenterho
Dessutom ges föreställningen på beställning i skogar nära 
daghem och skolor.

  2011 förändrar vardagen
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 Sam Body Plays    

Sam Body Plays är en modell som skolorna kan ut-
nyttja i undervisningen. Redan nu har 14 skolor i Åbo 
och Finland infört den. Modellen har välkomnats även 
i Estland och de första estniska skolorna har gått med. 

Sam Body Plays för samman eleverna och skolornas 
personal, kulturintresserade och professionella ak-
törer. Det finns en uppsjö av evenemang och aktörer i 
verkstäder, på scener och torg och även i den virtuella 
världen. Oljefatsorkestern Steel Pan trummar fram 
dem alla, tillsammans som individer, tillgängligt och 
ohämmat.

Sam Body Plays är sökande, att hitta ett nytt tankesätt 
och nya arbetssätt. Det är dagens värld och framti-
den. Modellen utgör en helhet bestående av delar: 

Berättelsejakt, Mångkulturell skapande verksamhet, 
oljefatsorkestern Steel Pan och skådespelet Ett ännu 
hemskare fängelse.

För projektet Sam Body Plays svarar Åbo stads under-
visningsväsende och Samppalinna skola. I samarbetet 
deltar bl.a. skolor, museer, läroinrättningar, teatrar och 
arbetsgrupper samt enskilda privatpersoner.

2009–2011
16.-27.5 Internationell festival av kreativ verksamhet,  
Åbo finska arbetarinstitut 

Sam Body Plays stärker, stöder och hjälper elevernas inlärning på  
ett nytt sätt. Sam Body Plays uppmuntrar till dans och berättande, tillför 
musiken och cirkusen färg. Det är fantasi, drama och lek. Det är bild och film. 

En ny  
modell för skol-

elevers skapande 
verksamhet.
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 Ekogärning! - ungdomarna vid Östersjön    

Målet är att på ett bestående sätt påverka de unga till 
ett ansvarsfullt tänkande, att ge dem erfarenheter av 
hur de egna valen har betydelse, och möjligheter att 
delta och påverka samt att lära dem att se kopplingen 
mellan de egna konsumtionsvalen och miljöns till-
stånd.

På miljöevenemanget lever sig deltagarna in i olika 
perspektiv med hjälp av drama, faktainslag och spel. 
Samtidigt utforskar de betydelsen av sitt eget agerande 
och ansvarstagande.

I det tvååriga projektet deltar skolor, ungdomsgårdar, 
konst- och kulturhus samt miljöpedagogiska samman-

slutningar i Åbo och Egentliga Finland. Huvudprodu-
cent och koordinator är teaterföreningen Performan-
ceSirkus, som samarbetar med Valonia; servicecentret 
för hållbar utveckling och energifrågor i Egentliga 
Finland, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och 
Åbo stads ungdomscentral.

oktober–november  
Femdagars miljöevenemang på  
De ungas konst och aktivitetshus Vimma 

Vid skolor och ungdomsgårdar i Egentliga Finland anordnas miljöpedagogiska evenemang och 
verkstäder med Östersjön som centralt tema. Ungdomar i högstadieåldern får vara med och  
fundera över miljöfrågor och hur man kan få en hållbar livsstil. 

Hur  
påverkar  
våra val? 
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 Aladdins lampa tändes av - Sytyke    

I samband med de verkstäder som anordnas i sam-
band med veckans huvudevenemang kan allmänheten 
delta i konstverkstäder som leds av konstnärer samt i 
de föreställningar och utställningar som producerats 
inom ramen för Sytykes regionala projekt. Sytyke 
omfattar följande konstarter: cirkuskonst, film, serier, 
foto, teater, performance, dans, ljuskonst, scenkonst 
och bildkonst. 

Finländska konstnärer och deras europeiska arbets-
par leder under veckan konstverksamhet i bl.a. skolor 
och daghem. Internationella konstnärsgäster från bl.a. 
Danmark, Sverige, England, Litauen, Norge, Tyskland, 
Wales, Ryssland och Holland medverkar. Under Syty-
keveckan arrangeras också ett seminarium om barn- 
och ungdomskultur för professionella.

Sytyke är ett riksomfattande projekt och det största 
enskilda barnkulturprojektet i kulturhuvudstadens 

program. Fokus ligger på att ge barn och unga möjlig-
het att skapa egen konst, ge dem konstnärliga upple-
velser och erfarenheter och att samtidigt synliggöra 
konsten och väcka entusiasm.

Projektet Sytyke samordnas av barn- och ungdoms-
kulturcentret Pii Poo och 12 regionala samordnare.

Skaparglädje 
och kreativitet 
utan gränser.

Aladdins lampa är ett nationellt nätverk av barn och ungdomskulturcenter som upprätthålls av undervisnings och 
kulturministeriet. Målet är att utveckla konst och kulturtjänster för barn och unga i hela Finland och främja uppkom
sten av tjänster där dessa inte redan erbjuds. Nätverkets verksamhet bygger på verksamhetsperioder på fem år. För 
närvarande medverkar: Birkaland, Björneborg, Helsingfors, Jyväskylä, Lapinlahti, Lappland, Seinäjoki & Österbotten, 
Sydöstra Finland, Tavastehus, Uleåborg och Vanda. 

Projektet Sytyke, som realiseras av Åbo stad i samarbete med de elva centren inom Aladdins 
lampa – nätverket för barnkultur, producerar mångsidig konstverksamhet för barn, unga och fa
miljer på olika håll i landet. Verksamheten kulminerar i november i ett veckolångt evenemang som 
samlar aktörer från Åbo och de regionala centrens konstprojekt. 

14–18.11 Sytykeveckan
18.11 Seminariet Sytyke – barn- och ungdomskulturens 
många möjligheter
20.11 Sytykeprojektets huvudevenemang, Barnkonventio-
nens dag, De ungas konst och aktivitethus Vimma

 2011 lättar på vingarna 
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Forskning och utveckling

Sveriges drottning Kristina grundade Kungliga Akademien i Åbo, Finlands 
första universitet, år 1640. Därmed blev Finland en del av det europe-
iska universitetssystemet. År 1918 grundades det nya universitetet Åbo 
Akademi och två år senare det finskspråkiga Åbo universitet med hjälp av 
donationer från medborgarna. 

I dag studerar över 40 000 studerande vid de två universiteten och fyra 
yrkeshögskolorna i Åbo. Nästan tio procent av studerandena är utländska. 
Åbo Akademi är det enda helt svenskspråkiga tvärvetenskapliga universi-
tetet i Finland. Dess tre fakultetsområden har cirka 7 000 studerande som 
huvudsakligen kommer från Svenskfinland.  

Åbo universitet har sju fakulteter och över 20 000 studerande. Det har 
landets största utbud av läroämnen inom konstforskning. Åbo universitet 
leder också samarbetet mellan universiteten i Östersjöregionen. Numera 
är den tidigare självständiga finska handelshögskolan en del av Åbo univer-
sitet.

Vid de fyra yrkeshögskolorna i Åbo kan man utbilda sig till allt från trade-
nom till barnmorska. Till yrkeshögskolan hör även Åbo Konstakademi, vars 
samtliga linjer medverkar i kulturhuvudstadsårets program.  

Högskolorna och läroanstalterna i Åbo har haft en aktiv roll i planeringen 
av kulturhuvudstadsåret. Universitetens och högskolornas rektorer har 
deltagit i Åbo 2011-processen ända sedan ansökningsfasen. 

Universiteten ansvarar för 11 forskningsprojekt och produktioner som ingår 
i kulturhuvudstadsårets program. Det är fråga om en större helhet än i 
någon av Europas tidigare kulturhuvudstäder. Effekterna av kulturhuvud-
stadsåret som helhet granskas inom utvärderingsprogrammet för Åbo 2011 
som pågår ända fram till 2016.
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 Creatin’ - Kreativa infrastrukturer     

Projektet strävar efter att utveckla en ny ”Åbomodell” 
för hur en kreativ infrastruktur kan byggas upp inom 
stadsekonomin. ”Kreativ infrastruktur” är ett begrepp 
som professor Alf Rehn har myntat för att beskriva 
de sätt på vilka staden kan stödja kreativiteten och 
den därmed sammanhängande ekonomin genom ett 
allmänt system som integrerats i vardagen. Projektet 
vill väcka diskussion om hur man kan skapa bättre 
grundförutsättningar för den nya kreativa ekonomin 
på samma sätt som infrastrukturen har stött den indu-
striella ekonomin.
 
Utvecklingen av forsknings- och verksamhetsmodeller 
ger verktyg för bl.a. det konkreta stadsplaneringsar-
betet, genom att engagera ett mångsidigt tvärsnitt av 
stadens aktörer och invånare. Under projektets gång 
deltar gruppmedlemmarna såväl i uppföljningen av 
kulturhuvudstadens projekt som i den allmänna debat-

ten, bl.a. genom att anordna möten där man diskuterar 
de senaste forskningsresultaten kring utvecklingen av 
stadsekonomierna. Projektet kommer att producera 
såväl vetenskapliga artiklar och böcker om Åbos krea-
tiva ekonomi, som rapporter om Åbo stadsområdes 
möjligheter i den globala kreativa ekonomin. I projek-
tets slutskede överlämnar gruppen till Åbo stad en bok 
som presenterar de möjligheter att utveckla städernas 
kreativa ekonomifunktioner som den nya ”Åbomodel-
len” skapat.

Forskningen leds av professor Alf Rehn vid Åbo  
Akademi.

2009–2011

Creatin' är ett innovativt forskningsprojekt som studerar hur processen bakom Europas kulturhu
vudstad Åbo 2011 och den Åbo 2011modell som processen gett upphov till kan påverka utveck
lingen av en kreativ ekonomi som en del av stadens verksamhetssystem. 

Hur kan man  
inom stadens funktioner  
främja utvecklingen av en 

kreativ ekonomi? Fallstudie 
om kulturhuvudstaden  

Åbo 2011.

 2011 lättar på vingarna 

Forskning och utveckling
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 Åbo 2011 – konst i det    
 offentliga stadsrummet     

Medieforskningen fokuserar på mediekonstens roll 
som ett strukturellt element i det offentliga rummet, 
medan läroämnet konsthistoria får en givande möjlig-
het att studera den offentliga konstens nyaste fenomen. 
Detta projekt är s.k. medforskning där forskaren, forsk-
ningsobjekt och det som studeras samarbetar intimt. 
Under 2011–2012 skrivs fem pro gradu-avhandlingar 
som granskar kulturhuvudstadsprojekt i det för alla 
öppna offentliga rummet.

Förutom forskningsdelarna deltar projektet även 
i produktionen av offentlig konst genom att ordna 

seminarier med öppna kritikmöten och genom att 
utnyttja den expertkapacitet som konsthistorien och 
medieforskningen har. Dessutom dokumenteras ver-
ken och mötena. Forskningsprojekten leds av profes-
sorerna Altti Kuusamo och Jukka Sihvonen.

Offentlig konst  
i stadsrummet.

Konsthistorien och medieforskningen vid Åbo universitet granskar i ett gemensamt forskningspro
jekt den offentliga konst som produceras för stadsrummet inom ramen för Åbo 2011programmet. 
Av de produktioner som ingår i kulturhuvudstadsprogrammet lyfter man fram fem helheter av verk 
som ska placeras ut i stadsrummet. Dessutom inbjuds forskare, konstnärer och invånare till kritik
möten invid dessa konstverk där man kan föra fram sina åsikter och kritik. Projektet får sin höjd
punkt i och med det internationella symposiet Konst i det offentliga rummet.
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2011 Kritikmöten kring verken
november Symposiet Konst i det offentliga rummet 
2011–2012

  2011 förändrar vardagen
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 Skapande     
 gemenskap    

Centret för framtidsforskning vid Åbo universitet 
arbetar tillsammans med ett tiotal aktörer från de 
kreativa branscherna i Åbo och Egentliga Finland 
under åren 2010–2012. Det mesta arbetet bedrivs till-
sammans med producenterna av Åbo 2011-program-
met. I undersökningen används framtidsverkstäder 
och Delfoi-enkäter som framtidsforskningsmetoder. 
Kommer kulturhuvudstadsåret 2011 att ge upphov till 
ny företagsamhet inom de kreativa branscherna? Hur 
kan samarbetet inom produktionen av digital kultur 
utvecklas efter år 2011? Och hur kommer de nya natio-
nella och internationella konst- och vetenskapsnätver-
ken att fungera år 2020?

Forskarna som ansvarar för framtidsarbetet är exper-
ter inom kultur- och framtidsforskning: äldre forskare, 
docent, PD, Anita Rubin, utbildningschef, EL Leena 
Jokinen, forskare, FM Anna Kirveennummi, utveck-
lingsdirektör, PM Olli Hietanen, specialforskare, 
docent, FD Katriina Siivonen.

Skapande gemenskap undersöker hur kultur
huvudstadsprocessen fungerar och stärker de 
långvariga och kraftgivande effekterna av Åbo 
2011. Syftet med arbetet är att få den goda 
praxisen från kulturhuvudstadsåret, de nya 
verksamhetsmodellerna och framtidsutsikterna 
för regionutvecklingen att rota sig.

2009–2012 Vad återstår  
efter kulturhuvud-

stadsårets slut?

 2011 lättar på vingarna 

Forskning och utveckling

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   190 1.12.2010   13.44



191

 Åbo, berättat och    
 upplevt   

Under sommaren cirkulerar ett Minnesrum och en 
utställningslokal längs med Aura å. Där insamlas 
människors vardagliga berättelser, upplevelser och 
stämningar bl.a. under en fältarbetskurs med åtema 
och under verkstäder som hålls i maj. Det interaktiva 
minnesrummet samlar in nya stadsminnen av både 
lokala invånare och turister.

Temat kvinnohistoria och upplevelser av staden 
behandlas vid minnesverkstäder och studiecirklar.  
Allmänna berättarstunder ordnas på de platser som 
lyfts fram under verkstäderna. Man kan också bekanta 
sig med kvinnohistoria från Åbo genom att läsa den 
nya boken Naisten kaupunki – turkulaisten naisten 
historiaa, som getts ut av föreningen Turun historial-
linen yhdistys. På sommaren och hösten tar projektet 
Åbo, berättat och upplevt in kvinnohistorien i det 
moderna stadsrummet genom kulturpromenader som 
behandlar arbetarkvinnornas, företagarkvinnornas 
och kulturkvinnornas liv samt genom studia generalia-
föreläsningar.

 För projektforskningen ansvarar institutionen för 
historia och kultur- och konstforskning vid Åbo uni-
versitet. Projektet Åbo, berättat och upplevt, som är ett 
samarbete mellan stadsbor, forskare, lärare och stu-
derande, lever vidare i virtuell form och det insamlade 
empiriska materialet är tillgängligt för både forskare 
och stadsbor även efter 2011. 

Hurdant  
är det Åbo som lever 

kvar i stadsbornas  
och besökarnas  

minne?

Projektet Åbo, berättat och upplevt undersöker 
vardagsupplevelser kring Aura å och Åbo som 
kvinnornas stad. Evenemangen som utforskar 
ån och dess omgivning startar i januari med 
seminariet Människans å. 
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januari seminariet Människans å 
maj en fältarbetskurs med åtema
maj en forskningsinriktad verkstad med ån som tema 
vår-sommar Kulturpromenader 
sommaren Minnesrummet samlar in minnen om ån
hösten Studia-generalia-föreläsningar

 2011 minnesspår 
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 Street Life    

Hur återspeglar sig de evenemang och innehåll som 
anordnas inom ramen för Åbos kulturhuvudstadsår i 
åbobornas gatuliv och i hur detta upplevs? Vilka be-
stående spår lämnar gatuevenemangen i Åbos stads-
rum? Hur syns det mångkulturella i användningen av 
gaturummet? 

Forskningsfrågorna överlappar med mer vittgående 
frågor som gäller utnyttjande av det offentliga rum-
met och olika gruppers rätt till gaturummet. Särskilt 
granskas gatukulturfestivalen Eurocultured, som är en 
del av kulturhuvudstadsprogrammet. I anslutning till 
Eurocultured anordnas det internationella seminariet 
Street life. På seminariet behandlas gatulivet, och dess 
bärande fråga är stadens tillfälliga karaktär, samt olika 
gruppers rätt till användning av, och kontroll över, 

gaturummen. Europeiska och amerikanska toppnamn 
inom kulturgeografi och stadsforskning kommer att 
delta som huvudtalare. 

Att seminariet och gatukulturfestivalen anordnas sam-
tidigt kommer att skapa unika ramar för dryftandet av 
relationen mellan vetenskap och konst i stadsmiljö. 
För Street Life-helheten svarar institutionen för geo-
grafi vid Åbo universitet. Forskningen leds av docent 
Päivi Kymäläinen.

2010–2011
20–21.5 Seminariet Street life 

Olika evenemang och stadens allmänna myller spelar en stor roll för hur man uppfattar staden 
och hur staden utformar sig, samt hur den lever i människornas medvetanden. Med hjälp av  
forskarkrafter griper Street Life sig an frågor i anslutning till gatuliv och granskar även ämnet  
ur ett mångkulturellt perspektiv.

Hur  
återspeglar sig 
evenemangen i 

hur staden  
upplevs?
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 Många berättelser om att finnas till    

Många berättelser om att finnas till strävar efter att 
föra in erfarenheter av kontroll och meningsfullhet 
i vardagslivet, bl.a. genom handledning och kreativa 
verkstäder.

I verkstäderna skapar man gemensamt nya metoder. 
Utgångspunkten är idén om att konsten skapar vägar 
för att hantera vardagens stress. Till grund för arbets-
metoderna ligger livets karaktär av berättelse och 
målet är att lära ut livshanteringsförmågor. Föremålet 
för granskningen är den egna levnadsberättelsen. 
Man söker olika perspektiv med hjälp av foto, ord, 
musik, kortfilm och drama. Målet är att skapa verk-
samhetsmodeller och infallsvinklar som hjälper 
barnen och de unga att strukturera sina liv och öka sin 
självkännedom.

Projektet koordineras av utbildnings- och utveck-
lingscentret vid Åbo universitet. Verkstäderna leds av 
psykoterapeuterna Ulla Halkola och Tarja Koffert, som 
har utvecklat fototerapimetoderna. Samarbetspartner 
är teatergruppen Tredje Rummet, från vilken följande 
personer deltar: regissör Juha Malmivaara, dramaturg 
Seppo Parkkinen, filmregissör Lotta Petronella och 
kompositör Kari Mäkiranta.

29–30.9 Hålls ett forum där personer som arbetar med 
barn och unga introduceras i de verksamhetsmodeller 
som tagits fram i verkstäderna.

Många berättelser om att finnas till kombinerar mentalvårdsrelaterade, fototerapeutiska och dra
matiska arbetsmetoder för att utforska och stöda barns och ungas levnadsberättelser. Projektet, 
som genomförs i skolor, läroinrättningar och olika grupper för barn och unga, hjälper barnen och 
de unga att klara sig i livet.

Barns  
och ungas mentala 
hälsa stärks med 
hjälp av foto och 

drama.

 2011 personligt
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 Aboagora    

Genom Aboagora blir Åbo en arena för aktuella veten-
skapliga diskussioner inom olika ämnen, och en arena 
för möten mellan konst och vetenskap. Musikfestspe-
lens program utgör en unik möjlighet för denna dialog, 
i och med att Aboagora bjuder in konstnärerna i före-
läsningssalarna samtidigt som forskarna och publiken 
får uppleva musikens kraft under årets konserter.

Temat för Aboagora är ”Rethinking enlightenment”. 
Vår moderna värld har på många sätt sina rötter i 
1700-talets upplysningskultur. Detta arv förutsätter 
också kritisk granskning och en nedmontering av olika 
motsättningar. Är kunskap och tro varandras motsat-
ser? Kan förnuft och känslor separeras från varandra? 

Vad innebär "ljus" och "mörker" år 2011? Efter det 
första året fortsätter Aboagora sin verksamhet under 
olika teman med den bestående uppgiften att omvär-
dera förhållandet mellan konst och vetenskap. 

Aboagora är ett samprojekt mellan Åbo musikfestspel, 
ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet och Donner-
ska institutet vid Åbo Akademi.

15–18.8.

Aboagora – Åbo torg – är ett symposium som främjar dialogen mellan konst och vetenskap, öppnar 
nya diskussionskanaler mellan konstnärer och vetenskapsmän och för ut debatten ut på gator och 
torg. Aboagora är ett öppet forum för idéer som utmanar deltagarna till att ifrågasätta och rasera 
olika skiljemurar mellan konst och vetenskap.

I gränssnittet 
mellan vetenskap 

och konst.

symposium

 2011 lättar på vingarna 
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 Archipelago Logic    

Symposiet förenar ny forskning och olika perspektiv, 
allt från biologi till filosofi, arkitektur och samtids-
konst.

Även Aktuella Östersjöteman granskas med utgångs-
punkt i den åboländska skärgården.  Ekologiska, eko-
nomiska, estetiska och etiska frågor sammanflätas för 
att visa väg mot en hållbar framtid.

Förutom skärgården som geopolitiskt begrepp samt 
de ekologiska förändringar som skärgården nu ge-
nomgår,  lyfter symposiet även fram en kartläggning 
av olika former av offentliga rum i Europas skärgårdar. 

Contemporary Art Archipelago (CAA) och dess plats-
bundna, utforskande konstverk utgör en bakgrund för 
diskussionen. Symposiet Archipelago Logic anordnas 
av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi i samarbete 
med CAA.

Mot en hållbar 
framtid.

augusti 
Åbo Akademi, Åbo och Skärgårdscentret Korpoström, 
Korpo

Archipelago Logic inbjuder aktörer inom konst och vetenskap till  
ett internationellt symposium som skapar rum för en tvärvetenskaplig 
diskussion om världens olika skärgårdar och deras framtid.
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Under ISD förevisas dokumentärfilmen ”The Birth 
of Light: A journey into the mysteries of quantum 
physics” för första gången för allmänheten. Filmen 
är ett italienskt-franskt-engelskt-finskt samarbete. 
Dokumentären, som regisserats av den italienska 
dokumentärfilmaren Marco Tumbiolo, är en poetisk 

Kvantfysiken 
möter  

konsten.

 International Science Day (ISD)    
seminarium

International Science Day (ISD) är ett internationellt seminarium om vetenskap 
och konst, som på ett unikt sätt kombinerar spetsforskning inom kvantfysik  
med konst. ISD lockar toppforskare från de ansedda TEDkonferenserna till 
Åbo, även inom andra vetenskapsområden.

5.6 Sigynsalen, seminariets språk är engelska. Fritt inträde

 2011 lättar på vingarna 

beskrivning av hur ljuskvanter, dvs. fotoner, skapas 
och utplånas. Filmen tar med sig åskådarna till två 
topplaboratorium, vid University of Sussex, Brighton, 
där man experimenterat kvantnätverk, och till forsk-
ningsinstitutet vid École Normale Supérieure  i Paris, 
där man år 2009 för första gången kunde observera 
en enskild fotons födelse och död. Efter premiären av 
”The Birth of Light: A journey into the mysteries of 
quantum physics” berättar professor Wolfgang Lange 
från Brighton och professor Serge Haroche från Paris 
(huvudforskarna bakom forskningsgrupperna som 
gjorde observationerna), om sina upptäckter. 

Under ISD:s eftermiddagssession får vi lyssna till TED-
talarnas medryckande inlägg på teman såsom ”The Ma-
gical Language of Science” och ”The Method of Science”. 
Syftet med ISD-dagen är att ge så många som möjligt en 
inblick i kvantfysikens och vetenskapens vackra men 
dolda värld. För genomförandet står den i Finland bo-
satta italienska kvantfysikern Dr. Sabrina Maniscalco, 
från Åbo universitets centrum för kvantfysik.

Bakom seminariet står Åbo universitet, Heriot-Watt 
University, Edinburgh (UK), École Normale Supérieure, 
Paris (Frankrike) och University of Sussex, Brighton 
(UK). Seminariet finansieras av Finska kulturfonden. 

Forskning och utveckling
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 Turku 2011 Summer School:     
 Hållbar utveckling och kultur i Östersjöregionen     

 Religioner och kulturarv – Abrahams barn     

San Diego State University anordnar i samarbete med 
Åbo universitets studieprogram Baltic Sea Region Stu-
dies samt Åbo Akademi sommarskolan Hållbar utveck-
ling och kultur i Östersjöregionen . Sommarskolan, som 
hålls i Åbo och även besöker Växjö i Sverige, fokuserar 
på teman som gäller hållbar utveckling, miljö och kultur 
och hur dessa realiserats i synnerhet i de produktioner 
som ingår i Åbo 2011.

I sommarskolan deltar totalt 20–25 grundexamens- och 
forskarstuderande från San Diego State University 
(SDSU), Åbo universitet och Åbo Akademi, varav cirka 
15 kommer från SDSU och 10 är grundexamens- eller 
forskarstuderande vid Åbouniversiteten. Sommarsko-
lan leds av professorerna Alan Sweedler, A.C. Harvey, 
Geoff Chase, Paul Ganster ja Mike Harvey från SDSU. 

hösten 2011

Internationell  
sommarskola i 

Åbo.

Experter, konstnärer och stadsbor samlas kring frågor 
om det religiösa kulturarvet i vår tid på ett symposium 
som utforskar möten mellan europeiska religioner i 
historien och idag.

Vid sidan av huvudstadsregionen är Åbo vårt lands 
främsta mångkulturella centrum. Religionen bär på och 
står för en ansenlig del av det mänskliga kulturarvet. 
Frågan om den egna regionala identiteten och religio-
nens betydelse blir allt viktigare i den globaliserade 
världen. I en tid då Finland håller på att övergå från en 
enhetskultur till kulturell mångfald och möter män-
niskor med olika religiös och kulturell bakgrund är det 
viktigt med mångkulturella färdigheter. Det finns i syn-
nerhet ett akut behov av att popularisera vetenskapen.

För att kunna förebygga fördomar och kulturkrockar är 
det centralt att ha kunskap om de tre viktiga elementen 
i den europeiska kulturen: kristendomen, judendomen 
och islam – deras arv och nuläge. 

En av de samlande krafterna bakom symposiet är ma-
gisterprogrammet "Children of Abraham and Today’s 
World" som anordnas av teologiska fakulteten och 
institutionerna för religionsvetenskap och folkloristik 
vid Åbo Akademi. 

Forumet arrangeras som ett samarbete mellan för-
samlingarna i Åbo och S:t Karins, Åbo ärkestift, SEN, 
Fokus, Helsingfors universitet, Åbo universitet, Åbo 
Akademi, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura 
ry och Utbildningsstyrelsen. 

Forum för 
religion och 

kultur.

26.5–16.6.

Den akademiska ledaren för Åbo universitets Baltic Sea 
Region Studies-program, Markku Jokisipilä, och miljö-
koordinator Ea Blomqvist vid Åbo Akademi står bakom 
sommarskolans Åbobaserade akademiska samarbets-
nätverk.
 
I samband med sommarskolan anordnas kurser och fö-
reläsningar på temat hållbar utveckling och Östersjön-
regionen, där experter från San Diego State University, 
Åbo Akademi och Åbo universitet deltar. 

 2011 dykningar i skärgården 

 2011 minnesspår 
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 Vetenskapens och    
 kulturens Åbo –     
 en välmående stad    

Välbefinnandets torg och Vetenskapsbussen gör 
välbefinnandeforskningen tillgänglig genom att med 
hjälp av konst och kultur presentera forskningsrö-
nen för stadsbor, invånare i Egentliga Finland och 
turister. 

Vetenskapens och kulturens Åbo – en välmående stad 
främjar tvärvetenskaplig kultur- och hälsoforskning 
vid Åbo universitet, samlar inspiration till ny forsk-
ning och ökar stadsbornas kännedom om välbefin-
nandeforskning. Dessutom samlas år 2011 nationell 
och internationell branschexpertis i Åbo. Ansvarig 
forskningsledare vid Åbo universitet är professor 
Veikko Launis.

Välbefinnande-
studier blir 

upplevelser för 
stadsborna.

22–24.9. Den internationella kongressen Culture, Health 
and Well-Being: Theory into Practice. Kongressens tema 
är kultur, hälsa och välbefinnande i stadsmiljö. 
2010–2015

Vetenskapens och kulturens Åbo – en välmå
ende stad granskar vilka positiva verkningar 
2011programmet och kultur i en vidare be
märkelse har på välbefinnandet och hälsan. År 
2011 produceras Välbefinnandets torg för att 
levandegöra studien. Man skickar också iväg en 
Vetenskapsbuss som inte enbart håller sig till 
Åbo utan även kör runt i Egentliga Finland. 
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  2011 förändrar vardagen
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 Kultur i de äldres     
 vardag    

De äldres kulturvanor och förväntningar på kulturen 
tas med i den individuella vård- och serviceplanen. 
Målet är att erbjuda dem kultur i så mångsidiga former 
som möjligt utifrån individuella behov och önskemål. 
Bildkonst, musik, dans, formgivning, teater, fotografier, 
historia, poesi, litteratur och motion i olika former kan 
vara en del av kulturplanen.

Vid genomförandet av innehållet beaktas de äldres 
situation individuellt beroende på om de är pigga men 
i dålig fysisk kondition, eller om de lider av depression, 
demens, hörsel- eller synskador, är sängliggande eller 
behöver isoleringsvård. Innehållet planeras utifrån 
de individuella kulturplanerna i nära samarbete med 
dygnetruntvården, den geriatriska sjukhusvården och 
kulturväsendet.

Projektet Kultur i de äldres vardag tar fram en 
modell för kulturplaner med avsikt att etablera 
konceptet och sprida ut det till det övriga 
Finland och Europa.

2010–2011 

Åbo stads social och hälsovårdsväsende inför 
kulturplaner som en del av dygnetruntvården av 
de äldre. Till att börja med deltar några enheter 
på försök varefter verksamhetsmodellen sprids 
till andra enheter i Åbo, så att kulturen blir en 
del av vardagen och den dagliga vården för cirka 
1 500 äldre.

Välbefinnande  
och aktivitet genom 

nya planer.  2011 förändrar vardagen

Forskning och utveckling
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 2011 Hörnet     
    - kulturhuvudstadens     
 info,  café och design shop    

Design Shop är en projektbutik där olika aktörer i design-
branschen säljer sina produkter under några månader åt 
gången. Utbudet består av lokala pärlor och kända topp-
märken inom finländsk design. I Design Shop kan man 
också köpa officiella Åbo 2011-produkter. Tack vare det 
varierande utbudet är butiken värd flera besök!

2011 Hörnet | Kristinegatan 1 | Åbo | tfn 02 262 2022 | 
info@turku2011.fi

2011 Hörnet ligger på Kristinegatan 1, på  
gatunivå i ett jugendslott precis invid vid Aura 
å. Där kan du titta in för att få närmare infor
mation om evenemangen eller för att köpa 
inträdesbiljetter. Samtidigt kan du passa på  
att njuta av caféets läckerheter. 
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 Logomo – ständig aktivitet    

Logomo ligger i hjärtat av den gamla industrimiljön 
i närheten av Åbo järnvägsstation och stadskärnan. 
Det högklassiga programmet och den ståtliga miljön 
bjuder publiken på upplevelser varje dag från och med 
invigningen av kulturhuvudstadsåret ända till mitten 
av december. 

Renoveringen av lokalen för kulturändamål är en för 
finländska förhållanden exceptionellt stor satsning. 
Logomo öppnar helt nya möjligheter för den kreativa 
ekonomin i Åbo och utgör ett i Finland unikt evene-
mangscentrum.

Logomo | Hampspinnaregatan 14
Tips: Det är enkelt att ta sig till Logomo till fots längs 
gångbron vid Åbo järnvägsstation.

Utställningar i Logomo 16.1–18.12:  
Tuli on irti!
Only a Game?

Utställningshelhet med bildkonst:
Alice i Underlandet 
Tom of Finland

Kiasma / ARS11:  
16.1–29.5 Eija-Liisa Ahtilas Where is Where? – Var är var?
Kiasma / ARS11:  
17.6–18.12 Isaac Juliens Western Union: Small boats

Logomo är huvudscenen för kulturhuvudstadsåret i Åbo. Den gamla maskinverkstadens gavelhallar 
på nästan 9 000 kvadratmeter har renoverats och kommer att rymma långvariga utställningar och 
storskaliga föreställningar. Dessutom inrättas där ett café och en 2011butik.
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Åbo 2011 tackar! 
ULKOASIAINMINISTERIÖ

UTRIKESMINISTERIET

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   202 1.12.2010   13.45



203

Tack till budbärarna:

Aboa Vetus & Ars Nova, Aurinkobaletin kannatusyh-
distys, avdelningen för förebyggande av folksjukdomar, 
barnrockfestivalen Seikkisrock / Lasten- ja nuorten-
kulttuuriyhdistys Vilperi ry, cyklisten Lukas Priklopil, 
dansskolan La Reina, Lahjan Tytöt ry, dansteatern 
ERI, Egentliga Finlands distrikt, FC TPS Oy, Finlands 
MS-förbund rf, Finlands röda kors, Finlands Svenska 
Sång- och musikförbund rf (FSSMF), Finnland-Insti-
tut in Deutchland, Floorball Club Turku ry (FBC  
Turku), Föreningen för muskelhandikappade i Åbo 
med omnejd rf, Harlem Jazz Club ry, Institutet för 
hälsa och välfärd, Kritiikki ry, Kulttuurimedia Unikan-
kare, Kulttuuriosuuskunta Avocado, Kuninkaantien 
Muusikot Ry, Kupittaan Ryhmäpuutarhayhdistys ry, 
Lauluovi / Teijo Pöyhönen, Lounais-Suomen Syömis-
häiriöperheet ry, Mannerheims Barnskyddsförbund 
Egentliga Finlands distrikt, Naisten kuntovitonen, 
Niko Kostet / arbetsgruppen för filmen Christian  
Dreadful, Osuuskunta Dirtstudios, Paavo Nurmi 
Marathon / TUL, Pohjolan Pihat – asukasyhdistys, Pro 
Manillastiftelsen, FFC:s verksamhetsställe i Åbo, pro-
jektet för utveckling av turistnäringen på landsbygden 
i Egentliga Finland, Rehabiliteringscentret Petrea / 
Stiftelsen Petrea, Saksalais-Suomalainen Seura r.y. / 
Deutsch-Finnische Gesellschaft. e.V, Migrationsin-
stitutet, Skål International Turku ry, samkommunen 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Sohon Torwet ry, 
Soroptimist International Of Turku, Stiftelsen för Åbo-
musikfestspel, Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry,  

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu oy, 
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, Suomi-Seura 
ry, Syömishäiriöliitto – SYLI ry, Terapiayhdistys 
Sateenkaari ry- Terapiföreningen Regnbågen rf, 
Turku Jazz ry, Turkuseura- Åbosamfundet ry, Turku 
Modern, Turun Kaupunkilähetys, Turun Keilailu-
liitto – Åbo Bowlingförbund ry, Turun Kulttuurijoki 
Ry, Åbo naturskyddsförening rf, Turun Nuorisokiekko 
ry, Turun Pietari-seura ry- S:t Petersburg-föreningen 
i Åbo rf, Turun Riento Ry, Åbo Rotaryklubb, Turun 
seudun historian ja yhteiskuntaopin opettajien kerho, 
Turun Seudun Mobilistit ry, Åbonejdens Förening 
för Ledpatienter rf, Turun Terveydenhuoltomuseon 
ystävät – Åbo Hälso- och Sjukvårdsmusei Vänner 
ry, Turun Urheiluliitto ry, Turun Yliopiston ylioppi-
laskunta, Turun Yrittäjät ry, Työväen Sivistysliiton 
Turun Opintojärjestö ry, UNIFEM i Åboland, utveck-
lingsprojektet för Fortunakvarteret, Stiftelsen Forum 
Marinum, Halisseura ry, Valokuvakeskus Peri, Vantaan 
Festivaalit Oy, Varsinais-Suomen Elokuvakeskus – 
Egentliga Finlands Filmcentrum ry, Varsinais-Suomen 
karjalaisseurojen piiri ry, Varsinais-Suomen Tekno-
logiateollisuus ry, Varsinais-Suomen Viro-keskus ry, 
Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Yrkeshögskolan Novia 
Åbo, Åbo Akademi – WG82 conference, Åbo Akademi, 
Åbo handelskammare, Åbo Juniorhandelskammare 
rf, Åbo Svenska Teater Åbo universitet, Åbonejdens 
Andningsförening rf

Tack till våra samarbetspartner inom volontärprogrammet: 

Finlands Röda Kors / Egentliga Finlands distrikt, Mannerheims barnskyddsförbund / Egentliga Finlands  
distrikt, Assistentcentret, Yrkeshögskolan Novia, Humanistiska Yrkeshögskolan / Åbo, Valonia,  
Åbo yrkeshögskola / hälsosektorn. 
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1827 Infernal Musical 
2000 & 11 självporträtt
Abduction of Europe
Aboagora
Aladdins lampa tändes av – Sytyke
Alice i Underlandet
Alvar Aalto och träets dimensioner     
Animera 
Archipelago Logic
ARKåbo  
Berättande matta  
Berättelser i maj
Blackmarket
Boat - Båt 
Box
Brobyggarna
Burning Bridge Literary Agency
Carl Larsson
Cirque Dracula
Centralparken för kulturmotion
Close Your Eyes and Tell Me What You See
Colourscape
Contemporary Art Archipelago
Creatin’ ¬- Kreativa infrastrukturer
Dansande tornet
Den försvunna staden presenterar: Upplevelseparken Åbo 2011
Den sista nattvarden
Du är vacker!
Ekogärning! - ungdomarna vid Östersjön 
Elden är lös! 
Energo
Enkelt och gott från Nystad 
En forskningsexpedition på Östersjön 
En konstnär som granne 
Erik XIV
Eurocultured 
European Eyes on Japan/ Japan Today vol.13  
Eviga Auras tidsomkastning 
Fantasiarmadan

Musik Teater, dans, cirkus och performance Stadsevenemang

Design, arkitektur och hantverkUtställningar och bildkonst

turku_2011_ohjkirja_2_taittopohja_SWE.indd   204 1.12.2010   13.45



205

Kalender   

år 2011

ja
nu

ar
i

fe
br

ua
ri

m
ar

s

ap
ri

l

m
aj

ju
ni

ju
li

au
gu

st
i

se
pt

em
be

r

o
kt

o
be

r

no
ve

m
be

r

de
ce

m
be

r

Filmklaffen
Flame-jazzklubbar 
Flux Aura 2011
Henrik och Häxhammaren – en folkopera
Forneldarnas natt
Future Circus
Grytan, sandalen och det virkade tältet
Hett om öronen!
Hitta Oliopus Olius! 
Höstskörd
I formgivarnas fotspår 
Impediment
Inre landskap
International Science Day (ISD)
Invigningen
John - Eleanor
Jungfrudanser
Kamp 2011 
Kampen om Åbo
Kekrifest
Keramik i stan
Kiasma: Eija-Liisa Ahtila och Isaac Julien/ARS11
Klingande brev
Klubb ERI 
Kolla in Åbomyrorna!
Konsertserien Fyr
Konstcyklar och cykelkonstnärer
Korois – här uppstod Åbo
Kulturmotion i Egentliga Finland
Kultur i de äldres vardag
Lekrevolution
Live 2011 Grand Prix
Lyftkranskonst
Maj på scenen
Maria och mästaren
Mariinskijteaterns orkester och Valerij Gergijev
Martha Schwartz – Barkerparken 
Medelålders-Hair
Mediet

Film, animation och mediekonst

Litteratur och ordkonst

Barn och unga

Forskning och utveckling
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Melodibron
Mikropati!
MILjazz
Mobilanimation
Motberättelse 2011
Musicam Video
Många berättelser om att finnas till 
Mörkrets 876 nyanser 
Möt en serie tecknat
New Baltic Drama
Nordiska röster
Nypotatisfestival
Nystad – New York 
Nära Åbo Revyn
Närproducerad mat i Åbo
Old Spaces Living Art (OSLA)
Omväg 
Only a Game?
Opera d'Alvilda in Abo
Operans sanslösa historia
Passion
Performance 2011 
Pirjos bästa dag
Poesiporträtt
Polyglot 
Puppet Science and Fiction 
Påskens glädje 
Religioner och kulturarv – Abrahams barn 
Resan till byn
Romer - en okänd minoritet
Sam Body Plays 
Samling vid gungstolarna
SaunaLab
Skapande gemenskap
Smeds Ensemble & Von Krahl: Karamazov Workshop
SOJIKU – verkserie i modern dans 
Solist: Åbo
Song Castle 
Speak No Evil

Kalender

Musik Teater, dans, cirkus och performance Stadsevenemang

Design, arkitektur och hantverkUtställningar och bildkonst
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Spirande ord – ordkonst för barn
Staden gror!
Staden i våra minnen
Stadsdelsveckorna 
Street Life
Studia Litteraria
Tero Saarinen: Borrowed Light
Tidsvandring
TIP-Fest
The Culture 2011 Tall Ships Regatta
The Elements 
Tom of Finland
Tro, hopp och kärlek
Träff på biblioteket
Turku design - fenomenalt 
Turku Modern
Turku 2011 Summer School
Turku-Tallinn Fashion Awards
Urban Nature
Urhavet 
Utflykt till framtiden - Åbo 3011      
Vetenskapens och kulturens Åbo – en välmående stad 
Viva la Diva!
Vår familj 
WÄINÖ
Åbobor
Åbo, berättat och upplevt
Åbo brand 
Åbo Grand Prix – lådbilsrace
Åbo lyssnar
Åbo på en tallrik
Åbo vid vatten
Åbo–S:t Petersburg–Köln
Åbo 2011 Gårdstävling
Åbo 2011-klubbar
Åbo 2011 – konst i det offentliga stadsrummet
Åbo365 
Åpaviljongen 
Öarnas Triennal 

Kalender

Film, animation och mediekonst

Litteratur och ordkonst

Barn och unga

Forskning och utveckling
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Programprojekten i alfabetisk ordning
1827 Infernal Musical  .............................. 120
2000 & 11 självporträtt ............................... 62
Abduction of Europe ................................. 154
Aboagora ........................................................ 194
Aladdins lampa tändes av – Sytyke....... 184
Alice i Underlandet .......................................58
Alvar Aalto och träets dimensioner  ........93
Animera ......................................................... 162
Archipelago L ogic ........................................195
ARKåbo ............................................................ 92
Berättande matta .......................................... 90
Berättelser i maj .......................................... 148
Blackmarket ................................................. 129
Boat - Båt  ........................................................ 84
Box ......................................................................66
Brobyggarna ................................................... 42
Burning Bridge Literary Agency ............ 168
Carl Larsson ....................................................78
Cirque Dracula ............................................ 136
Centralparken för kulturmotion ..............19
Close Your Eyes and  
Tell Me What You See ................................. 82
Colourscape .................................................... 34
Contemporary Art Archipelago ................76
Creatin’ - Kreativa infrastrukturer ....... 188
Dansande tornet ......................................... 132
Den försvunna staden presenterar: Upple-
velseparken Åbo 2011 .................................. 43
Den sista nattvarden.....................................70
Du är vacker! ...................................................66
Ekogärning! - ungdomarna  
vid Östersjön  ............................................... 183
Elden är lös!  ....................................................53
Energo ............................................................ 102
Enkelt och gott från Nystad  .......................32
En forskningsexpedition på Östersjön  ..72
En konstnär som granne  ............................18
Erik XI V ..........................................................113
Eurocultured .................................................. 26
European Eyes on Japan ............................ 84
Eviga Auras tidsomkastning ....................179
Fantasiarmadan .............................................38
Filmklaffen ....................................................161
Flame-jazzklubbar ..................................... 100
Flux Aura 2011 ................................................74
Henrik och Häxhammaren –  
en folkopera  ................................................. 109
Forneldarnas na tt ......................................... 48
Future C ircus ............................................... 144
Grytan, sandalen och det virkade tältet 40
Hett om öronen! .......................................... 148
Hitta Oliopus Olius! ....................................181
Höstskörd .........................................................33
I formgivarnas fotspår .................................89
Impediment .................................................. 143
Inre landskap ..................................................73

International Science Day (ISD) ........... 196
Invigningen......................................................12
John - Eleanor ..............................................141
Jungfrudanser ................................................67
Kamp 2011  .................................................... 138
Kampen om Åbo .......................................... 164
Kekrifest ........................................................ 125
Keramik i stan .................................................68
Kiasma: Eija-Liisa Ahtila  
och Isaac Julien/ARS11 ...............................56
Klingande brev ............................................ 107
Klubb ERI.......................................................135
Kolla in Åbomyrorna! .................................175
Konsertserien Fyr ...................................... 106
Konstcyklar och cykelkonstnärer ............38
Korois – här uppstod Åbo ........................... 28
Kulturmotion i Egentliga Finland........... 20
Kultur i de äldres vardag .......................... 199
Lekrevolution ...............................................174
Live 2011 Grand Prix ................................. 163
Lyftkranskonst ...............................................69
Maj på scenen ...............................................131
Maria och mästaren ......................................71
Mariinskijteaterns orkester  
och Valerij Gergijev.....................................116
Martha Schwartz – Barkerparken .......... 64
Medelålders-Hair ........................................121
Mediet ............................................................ 108
Melodibron ................................................... 104
Mikropati! ..................................................... 123
MILjazz ...........................................................101
Mobilanimation .......................................... 160
Motberättelse 2011 .................................... 128
Musicam Video ............................................165
Music of the Spheres ....................................36
Många berättelser om att finnas till ..... 193
Mörkrets 876 nyanser ..................................16
Möt en serie tecknat .................................... 80
New Baltic Drama .......................................151
Nordiska röster ........................................... 170
Nypotatisfestival .......................................... 30
Nystad – New York  .....................................153
Nära Åbo Revyn........................................... 147
Närproducerad mat i Åbo ...........................32
Old Spaces Living Art (OSLA) ................178
Omväg  .............................................................158
Only a Game? ..................................................54
Opera d'Alvilda in Abo ............................... 111
Operans sanslösa historia........................ 122
Passion ............................................................135
Performance 2011  ...................................... 140
Pirjos bästa dag ........................................... 152
Poesiporträtt .................................................171
Polyglot  ..........................................................159
Puppet Science and Fiction  ................... 180
Påskens glädje  ............................................. 105

Religioner och kulturarv –  
Abrahams barn  ........................................... 197
Resan till byn................................................ 146
Romer - en okänd minoritet .....................115
Sam Body Plays  .......................................... 182
Samling vid gungstolarna ...........................39
SaunaLab ......................................................... 60
Skapande g emenskap ................................ 190
Smeds Ensemble & Von Krahl Theater: 
Karamazov  Workshop  ............................. 150
SOJIKU – verkserie i modern dans  ..... 124
Solist: Åbo ......................................................114
Song Castle  ...................................................115
Speak No Evil ..................................................27
Spirande ord – ordkonst för barn ...........175
Staden gror! .................................................... 46
Staden i våra minnen ................................... 29
Stadsdelsveckorna  .......................................25
Street Life ..................................................... 192
Studia Litteraria ......................................... 169
Tero Saarinen: Borrowed Light ............. 126
Tidsvandring ...................................................41
TIP-Fest ..........................................................155
The Culture 2011 Tall Ships Regatta...... 49
The Elements  .............................................. 145
Tom of Finland ...............................................59
Tro, hopp och kärlek .....................................83
Träff på biblioteket ........................................23
Turku design - fenomenalt  ........................88
Turku Modern ................................................98
Turku 2011 Summer School.................... 197
Turku-Tallinn Fashion Awards ................91
Urban Nature ..................................................65
Urhavet .......................................................... 103
Utflykt till framtiden - Åbo 3011  ............177
Vetenskapens och kulturens Åbo –  
en välmående stad  ..................................... 198
Viva la Diva! .....................................................96
Vår familj  .........................................................81
WÄINÖ .............................................................79
Åbobor .............................................................. 80
Åbo, berättat och upplevt ..........................191
Åbo brand  ..................................................... 142
Åbo Grand Prix – lådbilsrace .................... 44
Åbo lyssnar ......................................................75
Åbo på en tallrik .............................................31
Åbo vid vatten ...............................................176
Åbo–S:t Petersburg–Köln ...........................63
Åbo 2011 Gårdstävling .................................47
Åbo 2011-klubbar ..........................................99
Åbo 2011 – konst i det  
offentliga stadsrummet ............................ 189
Åbo365  ............................................................. 15
Åpaviljongen  ..................................................89
Öarnas Triennal  ............................................25
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Flyg kulturen,  flyg.

29

1. Logomo Hampspinnaregatan 14
2. 2011 Hörnet Kristinegatan 1
3. Turistinformation Auragatan 4
4. Salutorget
5. Gamla Stortorget
6. Kuppisparken
7. Mannerheimsparken
8. Barkerparken
9. Paavo Nurmi-stadion
10. Samppalinna simstadion
11. Stadsfärjan Föri Östra Strandgatan 58
12. Åbo domkyrkan Domkyrkogatan 1
13. Åbo slott Slottsgatan 80
14. Hantverksmuseet Vårdbergsgatan 2
15. Wäinö Aaltonens museum Östra Strandgatan 38
16. Åbo konstmuseum Auragatan 26
17. Sibeliusmuseum Biskopsgatan 17
18. Forum Marinum Slottsgatan 72
19. Aboa Vetus & Ars Nova Östra Strandgatan 4
20. Åbo Stadsteatern Östra Strandgatan 14
21. Konserthuset Aningaisgatan 9
22. Huvudbiblioteket Slottsgatan 2
23. Linnateatteri Slottsgatan 31
24. Manilla Östra Strandgatan 64
25. Dansteater ERI Universitetsgatan 7
26. Konstakademin Slottsgatan 54–60
27. Järnvägsstationen Bangårdsgatan 37
28. Busstationen Aningaisgatan 20
29. Hamnen
30. Flygplatsen
31.  Saluhallen Eriksgatan 16
32.  Varvstorget
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Lennä lennä   kulttuuri. 
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1. Logomo Köydenpunojankatu 14
2. 2011 Kulma Kristiinankatu 1
3. Matkailuneuvonta Aurakatu 4
4. Kauppatori
5. Vanhan Suurtorin alue
6. Kupittaanpuisto
7. Mannerheiminpuisto
8. Barkerinpuisto
9. Paavo Nurmen stadion
10. Samppalinnan maauimala
11. Föri Itäinen Rantakatu 58
12. Turun tuomiokirkko Tuomiokirkonkatu 1
13. Turun linna Linnankatu 80
14. Käsityöläismuseo Vartiovuorenkatu 2
15. Wäinö Aaltosen museo Itäinen Rantakatu 38
16. Turun taidemuseo Aurakatu 26
17. Sibelius-museo Piispankatu 17
18. Forum Marinum Linnankatu 72
19. Aboa Vetus & Ars Nova Itäinen Rantakatu 4
20. Turun Kaupunginteatteri Itäinen Rantakatu 14
21. Konserttitalo Aninkaistenkatu 9
22. Pääkirjasto Linnankatu 2
23. Linnateatteri Linnankatu 31
24. Manilla Itäinen Rantakatu 64
25. Tanssiteatteri ERI Yliopistonkatu 7
26. Taideakatemia Linnankatu 54-60
27. Rautatieasema Ratapihankatu 37
28. Linja-autoasema Aninkaistenkatu 20
29. Satama
30. Lentokenttä
31.  Kauppahalli Eerikinkatu 16
32.  Varvintori
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