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Hyvä Saskia!
Toivottavasti tämä kirje tavoittaa Sinut terveenä, hyvinvoivana ja hyvillä mielin
odottamassa kesän lämpöä!
Sitten vuosikokouksen olemme pitäneet yhden hallituksen kokouksen, jonka
tuloksena päätimme lähettää viestiä, miltä loppukevät näyttää
toiminnassamme.
Kuukausilounas Café Wäinössä 12.05. klo 14.00
on rajoitusten puitteissa mahdollinen (kaksi 6-hengen pöytää ainakin on jo
varattuna meille) eli tervetuloa mukaan!
Taidetta ja taiteilijoita Turun vanhalla hautausmaalla to 20.05. klo 17.00
Kierroksen toteutuminen riippuu Avin ilmoittamista koronarajoituksista.
Visit Turku ilmoittaa meille heti, kun saavat tietoa niistä.
Ilmoittautuneille tullaan lähettämään viestiä tapahtuman mahdollisesta
peruuntumisesta.
Anu Pentikin näyttely Wäinö Aaltosen museossa 10.06. klo 17.00
Toistaiseksi tilanne on vielä epäselvä erityisesti opastusten osalta, mutta
selviää toukokuun aikana todennäköisesti. Jos haluat ilmoittautua 04.06.
mennessä eijaojanen11@gmail.com, se käy hyvin, sillä ilmoittautuneita
pidetään ajan tasalla tilanteesta ja viestitään, miten näyttelykierros sujuu.
Vuoden 2021 apurahat myönnettiin kuvataiteilijoille Sanna Kananoja ja
Anna-Kaisa Vuonokari
Sanna ja Anna-Kaisa olivat superonnellisia saamistaan apurahoista ja tulevat
syksyllä mielellään esittelemään meille itsensä ja taidettaan.

Saskia-lukupiiri - uutta toimintaa!
Jäsenemme Anu Molin on lupautunut aloittamaan Saskia-lukupiirin. Jos olet
kiinnostunut, ota yhteys häneen sähköpostitse molinanu@gmail.com 20.05.
mennessä ja kerro samalla toivomuksesi kokoontumistiheydestä ja
-paikasta/paikoista (voi vaihdella tilanteiden mukaan) sekä ehdota teoksia
lukupiirille. Tieto luettaviksi valituista kirjoista välitetään kaikille jäsenillemme.
Kuhunkin keskustelutilaisuuteen ilmoittaudutaan erikseen ja mukaan mahtuu
5 – 20 henkilöä. Teokset voivat olla tietokirjoja, elämäkertoja,
matkakertomuksia tai fiktiivisiä romaaneja, jotka käsittelevät kuvataidetta ja taiteilijoita sekä muotoilua ja muotoilijoita.
Ehdotusten pohjalta valitaan jokin/joitakin kirjoja ja ilmoitetaan koko
jäsenistölle. Tulevassa kesäkirjeessämme kerrotaan lukupiirille valittu
kesälukeminen ja ennakoidaan alkusyksyn tapaaminen.
Toivottavasti innostuitte ja tulette mukaan!
Annika Dahlstenin litografiat
Ilahduta opintonsa päättävää, ystävää, merkkipäivää viettävää tai hanki ihan
vain omaksi iloksesi Annika Dahlstenin grafiikkaa "Saskia ja
rakkaus" sekä "Saskia ja sininen uni". Molemmat ovat myös hieno lahja
hääparille. Nyt vain 190€/kpl!
Näin Turun Saskioilla on mahdollisuus jatkossakin myöntää apurahoja ja
stipendejä niitä kiitollisuudella vastaanottaville nuorille taiteilijoille
Maksa valitsemasi litografia Saskoiden tilille FI15 1590 3000 1320 25 ja
maksukuittia/tiliotetietoa vastaan voit noutaa litografian Auran Galleriasta,
jossa voi myös kehystyttää.
Iloisiin tapaamisiin vielä kevätkaudella!
Hallitus

