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Illusia Juvani: Abdication, 2019. Stillkuva videoteoksesta.



Spektri – Sukupuoli ja seksuaalisuus 
nykytaiteessa

WAM 8.10.2021–9.1.2022

Näyttelyssä lähestytään sukupuolen ja seksuaalisuuden moninai-
suutta nykytaiteen kautta. Teokset käsittelevät identiteetin kehitystä 
ja syrjinnän kokemuksia, mutta myös vapautumista ja nautintoa 
sekä läheisyyttä ja huolenpitoa.    

Spektrum – Kön och sexualitet i samtids-
konsten
Spektrum betraktar könets och sexualitetens mångfald med nutids-
konstens medel. Verken behandlar identitetens utveckling och upp-
levelser av diskriminering, men också frigörelse och njutning, när-
het och omsorg.  

Spectrum – Gender and Sexuality in 
Contemporary Art
The exhibition discusses sexual and gender diversity through con-
temporary art. The artworks deal with identity development and 
experiences with discrimination, but also liberation, pleasure, in-
timacy and caring.    

Mukana ovat / Medverkande / Presenting
Jacob Dahlgren, Minna Havukainen, Jenni Holma, Riikka Hyvönen, 
Artor Jesus Inkerö, Illusia Juvani, Enni Kalilainen, Teemu Keisteri, Kaisu 
Koivisto, Aleksi Kolmonen, Heidi Lunabba, Abdullah Qureshi, Emma 
Sarpaniemi, Noora Schroderus, Anna-Karoliina Vainio ja Eero Yrjölä.

Riikka Hyvönen, 2016, Jeezus Striker. 



WAM 28.1.–8.5.

Pekka ja Teija Isorättyä – Kuolleet sielut
Pekka ja Teija Isorättyä herättävät mekaniikkaa, taidetta ja luontoa yhdis-
televien installaatioiden kautta kysymyksiä ihmisen suhteesta teknolo-
giaan ja ympäristöön. Näyttelyssä on taiteilijoiden vanhemman tuotannon 
rinnalla täysin uusia installaatioita.

Pekka och Teija Isorättyä – Döda själar
Med sina installationer, som förenar mekanik, konst och naturmaterial, 
ställer Pekka och Teija Isorättyä frågor om människans förhållande till 
teknologin och miljön. I utställningen ser vi helt nya installationer sida 
vid sida med konstnärernas äldre produktion.

Pekka and Teija Isorättyä – Dead Souls
With their mechanical installations combining technology, art and nature, 
Pekka and Teija Isorättyä raise questions on the human relationship to 
technology and nature. In addition to older works, the exhibition features 
entirely new installations.

Teija ja Pekka Isorättyä.



WAM 28.1.–8.5.

Anu Tuomi Väristä
Retrospektiivinen näyttely luo katsauksen koloristina tunnetun 
taiteilijan tuotantoon. Näyttelyssä nähdään teoksia 1970-luvulta 
nykypäivään saakka. Punaisena lankana maalauksissa kulkevat 
voimakas värikylläisyys ja elämän kaikki eri sävyt. Tuomen taide 
kommentoi tarkkasilmäisesti ja hienovaraisesti luontoon ja yhteis-
kunnallisiin ilmiöihin liittyviä asioita. 

Anu Tuomi Vibrerande färger
Den retrospektiva utställningen är en översikt över koloristen Tuo-
mis produktion. Utställningen samlar verk från konstnärens hela 
katalog med början i 1970-talet. Livets alla toner i en kraftfullt 
färgmättad stämning är den röda tråden som sammanlänkar mål-
ningarna. Tuomis konst är en klarsynt och subtil kommentar till 
fenomen i naturen och samhället.

Anu Tuomi Colour Vibrations
The retrospective offers a glimpse into the production of the art-
ist known for her use of colour. The exhibition showcases work 
from the 1970s up until today. Richly saturated colours and all 
the different shades of life are a common thread running through 
the paintings. The viewers’ attention is also drawn to the artist’s 
subtle and perceptive way of seeing and commenting on matters 
related to societal phenomena and nature.

Anu Tuomi: Elämänlankoja II, 2010, sekatekniikka, akryyli, tekstiili,Turun museokeskus. 
Kuva: Ville Mäkilä



Juhlat ja tilaisuudet tyylikkäässä ja avarassa 
aulatilassa
WAMin aula on Aurajoen rannalla sijaitseva avara ja tyylikäs tila juh-
la- ja edustustilaisuuksiin 100 henkilölle. Tila huokuu 1960-luvun 
arkkitehtuuria atriumpihoineen Wäinö Aaltosen Suomen neito -veis-
toksen hallitessa tilaa.

Fester och evenemang i den eleganta och 
rymliga entréhallen
WAMs aula är en öppen och elegant lokal vid åstranden. Den lämpar 
sig för fester och representation för upp till 100 personer. Lokalen 
andas 1960-talets arkitektur med sin atriumgård och Wäi-
nö Aaltonens Suomijungfrun som dominerar lokalen.

Elegant and spacious lobby for parties and 
events
The WAM lobby is an open and stylish space on the bank of the river 
for celebrations and official receptions for 100 people. The space 
and its atrium exude 1960s architecture, with Aaltonen’s the Maiden 
of Finland sculpture dominating the space.

Tiedustelut / Ta kontakt / Inquiries 
02 262 0961, kulttuuri.tilat@turku.fi



Vuoden 2021 WAMx teema Cosmic Archelogy 
Näyttelysarja Cosmic Archeology (Kosminen arkeologia) tarkastelee 
länsimaiseen kulttuuriin syvälle juurtuneita tapoja ja uskomuksia sekä 
mahdollisuuttamme elää sopusoinnussa ympäröivän maailman kanssa.

Utställningsserien Cosmic Archeology (Kosmisk arkeologi) består av 
fyra utställningar där möjligheten att leva i harmoni med den omgivande 
världen granskas.

Cosmic Archeology is a series of site specific acts that explore the trans-
formative encounters between and current cultural theories that recon-
sider life’s sustainability.

20.8.–10.10.2021 
Mox Mäkelä Vieras 

15.10.–5.12.
Patricia Domínguez Green Irises

Vuoden 2022 kansainvälinen näyttelyohjelmisto tuotetaan yhteistyössä 
tanskalaisen kuraattori Mikkel Elmingin kanssa, ja se muodostuu tanska-
laisen taiteilija Gry Worre Hallbergin luoman kokeellisen taidetilan luomiin 
puitteisiin. Ohjelmisto käynnistyy 17.12.2021. Lisätiedot wam.fi/wamx

Ti, pe–su klo 10–17, ke–to klo 11–20
Tis, fre–sön kl. 10–17, ons–tor kl. 11–20
Tue, Fri–Sun 10 am – 5 pm, Wed–Thu 11 am – 8 pm

aikuiset / vuxna / adults 10 €
7–15 vuotta / år / years 4 €
perhelippu / familjebiljett / family ticket 24 €

 wam.fi

 wamturku

 WAM Turun kaupungin taidemuseo

 @wamturku 

Itäinen Rantakatu 38, Turku
Östra Strandgatan 38, Åbo
02 262 0850, wam@turku.fi

Tervetuloa! Välkommen! Welcome!

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 
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