Anu Pentik, Nuoruus. 2019. Yksityiskohta. Kuva: Tanu Perintö.
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WAM 4.6.–19.9.
Anu Pentik – Alussa oli siemen
Anu Pentikin WAMin näyttelysaleihin luoma tilallinen ja kerronnallinen kokonaisuus esittelee hänen uusinta taiteellista tuotantoaan.
Laajassa näyttelyssä keramiikka taipuu taidokkaasti elämänkaaren
teemojen mukaan leijailevista siemenistä palaneiksi puiksi.

Anu Pentik – I början fanns ett frö
Anu Pentik fyller WAMs utställningssalar med en rumslig berättelse skapad utav hennes nyaste konstnärliga produktion. Den vida
utställningen återspeglar livets teman genom konstfull keramik i
diverse skepnader, från svävande frön till brända träd.

Anu Pentik – In the Beginning There Was
a Seed
WAM’s galleries are filled with Anu Pentik’s spatial and narrative
collection of her latest artistic work. The extensive exhibition displays ceramics skillfully shaped into ﬂoating seeds, burned trees
and other reﬂections of the various stages of life.
Anu Pentik, Nuoruus. 2019. Installaatio. Kuva: Tanu Perintö.

WAMx Cosmic Archeology
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
transformative encounters between and current cultural theories that
reconsider life’s sustainability.

11.6.–15.8.2021

Alia Farid At the Time of the Ebb
20.8.–10.10.2021

Mox Mäkelä Vieras
15.10.–12.12.2021

Patricia Domínguez Green Irises
Alia Farid: At the Time of the Ebb, 2019, © Alia Farid.

WAM 8.10.2021–9.1.2022
Spektri
Näyttely esittelee laajan kattauksen suomalaista nykytaidetta.
Teoksissa käsitellään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kokemuksia mutta myös naiseutta, mieheyttä ja identiteetin kehitystä. Näyttely kutsuu pohtimaan kysymystä: Miten minä
haluan tulla nähdyksi?

Spektrum
Utställningen visar ett omfattande urval av finsk nutidskonst.
Verken behandlar upplevelser som personer som hör till sexuella
och könsminoriteter har, men också kvinnlighet, manlighet och
hur identiteten utvecklas. Spektrum väcker frågan: Hur vill jag
bli sedd?

Spectrum
The exhibition presents an extensive collection of Finnish modern
art. The works of art explore the experiences of gender and sexual
minorities, but also womanhood, manhood, and the development
of identity. The exhibition invites us to ask ourselves: How do I
want to be seen?
Mukana ovat / Medverkande / Presenting
Jacob Dahlgren, Minna Havukainen, Jenni Holma, Riikka Hyvönen,
Artor Jesus Inkerö, Illusia Juvani, Enni Kalilainen, Teemu Keisteri, Heidi
Lunabba, Abdullah Qureshi, Emma Sarpaniemi, Noora Schroderus,
Anna-Karoliina Vainio ja Eero Yrjölä.
Illusia Juvani, Abdication, 2019. Stillkuva videoteoksesta.

Juhlat ja tilaisuudet tyylikkäässä ja avarassa aulatilassa
WAMin aula on Aurajoen rannalla sijaitseva avara ja tyylikäs tila
juhla- ja edustustilaisuuksiin 100 henkilölle. Tila huokuu 1960luvun arkkitehtuuria atriumpihoineen Wäinö Aaltosen Suomen
neito -veistoksen 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
Wäinö 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

Alun perin Wäinö Aaltosen museona tunnettu WAM on Turun kaupungin taidemuseo ja nykytaiteen museo. Vuonna 1967 avatussa museossa avarat näyttelytilat mahdollistavat kolmiulotteisen taiteen tarkastelun
eri suunnista. Tunnelmallisen atriumpihan kautta tulee valoa kaikkiin
sen ympärillä oleviin tiloihin.
WAMissa on kaksi näyttelytilakokonaisuutta: isommat päätilat sekä
erillinen näyttelytila WAMx. Museon yhteydessä toimii sympaattinen
museokauppa sekä viihtyisä kahvila Cafe Wäinö.
Tervetuloa! Välkommen! Welcome!

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 12 € (4.6.–19.9.), 10 €
7–15 vuotta / år / years 4 €
perhelippu / familjebiljett / family ticket 28 € (4.6.–19.9.), 24 €
wam.fi
wamturku
WAM Turun kaupungin taidemuseo
@wamturku
Itäinen Rantakatu 38, Turku
Östra Strandgatan 38, Åbo
02 262 0850, wam@turku.fi
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

