
TURKU – EUROOPAN  KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI  2011 
В построенном в парке им. Маннергейма деревянном театре 

лучшие мировые артисты цирка возродят летом 2011 традиции 
цирка-варьете. С наступлением вечера вы сможете насладиться 
рискованными трюками международных звёзд «Цирка Драку-
лы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое и удивительное 
Осенью на стадионе им. Пааво Нурми будет происходить бит-

ва на выживание. Объединяющее такие виды искусства, как те-
атр, танцы, музыку и различные виды борьбы визуальное дей-
ствие «Taistelu 2011» заставит вас задуматься над будущим че-
ловечества. 

Река Аура, Архипелаг, Балтийское море 
Турку расположен в устье реки, впадающей в Балтийское мо-

ре. Например, на берегу реки Ауры будут построены 
«Центральный парк культуры» и экологические произведения 
искусства «Flux Aura». Уникальный с архитектурной точки зре-
ния речной павильон «Kerä» будет спущен на реку Аура до 
наступления лета, а в конце августа можно будет увидеть па-
русники, принимающие участие в регате «Culture 2011 Tall 
Ships». 
Музыкальные фестивали западного побережья серии «Loisto» 
будут чередоваться и аккомпанировать друг другу в период ап-
рель – июнь. В течение этой серии концертов на уникальном 
Балтийском Архипелаге вы сможете наслаждаться всеми 
направлениями музыки: от классики до джаза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Длящийся  весь  год  комплекс  мероприятий  «Турку 365» 
подарит вам удивительные встречи с прекрасным в различных 
местах города, в автобусах, в очереди в магазин и во всех ме-
стах скопления людей.  Будьте  готовы  и  держите  свои  глаза 
открытыми! 

 

Добро пожаловать в Турку, 
культурную столицу Европы!  

Внимание всей Европы приковано к нашим соседям, финско-
му Турку, побратиму Петербурга. 15 января город официально 
вступил в права культурной столицы Европы. 

Такой статус присваивается европейским городам с 1985 года. 
Первой Культурной столицей Европы стали Афины, а с 2001 го-
да этот статус стали присваивать двум городам. Один – из чис-
ла "старых" членов ЕС, второй – из стран, присоединившихся к 
ЕС уже в ХХI веке. Турку в этом году разделил честь представ-
лять европейскую культуру вместе с Таллинном.  

«Турку в огне» – так звучит официальный лозунг культурной 
столицы Европы 2011. Бывшая столица Финляндии живет те-
перь под девизом «Культура делает добро». 

В этом году причина для посещения Турку найдется для лю-
бого. 

Культурные мероприятия в Logomo 
будут проходить каждый день 

Старое железнодорожное депо Logomo превратилось в новый 
красивый центр культурной столицы Турку. В Logomo, который 
находится рядом с городским железнодорожным вокзалом, в те-
чение всего года будут проходить выставки и часть крупных 
представлений. 

Помимо демонстрации известных творений изобразительного 
искусства в Logomo будут проходить выставки, предназначен-
ные для всех членов семьи. Также будут предложены различ-
ные мероприятия: танцевальные, театральные представления и, 
конечно же, музыка – от джаза до оперы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опера и изобразительное искусство в Замке Турку 
Наполненный традициями Турку может рассказать множество 

интересных историй. Одна из наиболее захватывающих исто-
рий – рассказ в форме оперы о принцессе морских пиратов Ал-
вилде. Премьера написанной в итальянской манере оперы 
пройдет в августе на том самом месте, где разворачивалась 
кульминация событий, описанных в опере – во дворе крепости 
Турку. 

Не менее захватывающая трагическая история «Генрих и Мо-
лот ведьм», посвященная периоду гонения на ведьм в 1660-ых 
годах, также будет представлена в виде оперы во дворе замка. 

Концертное представление «Viva la Diva!» позволит вам 
насладиться выступлением одной из самых известных в мире 
оперных певиц Кариты Маттила в ходе ее краткого посещения 
своего родного города. 

Крепость Турку предлагает также насладиться изобразитель-
ным искусством. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 Город парков 
Многочисленные красивые парки и холмы 
Турку станут оазисами получения новых 
впечатлений от культуры, которая распро-
странится по их территории. Вы можете 
погулять по цветному лабиринту 
Colourscape в парке Купиттаанпуйсто или 
окунуться в бассейны Самппалинна,  
окрылённым музыкой фестиваля 
«Alkumeri». 

 

 

Tervetuloa Turkuun, Euroopan kulttuuripääkaupunkiin! 
Euroopan kulttuuripääkaupunki Turussa 

kulttuuri ymmärretään laajasti: kulttuuri koskettaa 
jokaista ja on osa arkea siinä missä juhlaakin. Ja 
ennen kaikkea, kulttuuri tekee hyvää. 

Kulttuuri lisää hyvinvointia ja tekee Turusta 
entistä kiinnostavamman ja kansainvälisemmän, 
tuo matkailijoita kaupunkiin, vahvistaa luovien 
alojen toimintaa ja saa turkulaiset ylpeiksi 
kotikaupungistaan. Kulttuuripääkaupunki-status on 
Turulle merkittävin asia vuosikymmeniin. Sen 
myötä myös koko Suomi on valokeilassa. 

Turku 2011 on enemmän kuin vuosi. Kaikessa toiminnassa 
pyritään pitkäkestoisiin vaikutuksiin. Vahvaan yhteistyöhön 
perustuva ohjelma synnyttää myös jatkossa uutta yhteistyötä ja 
verkostoja. Taiteilijoiden lisäksi mukana on satoja vapaaehtoisia, 
kuuluja ja päiväkoteja, alueen elinkeinoelämä, korkeakouluja ja 
oppilaitoksia sekä laajasli erilaisia kulttuuritahoja ja -toimijoita. 
Kulttuuripää- kaupunkivuotta tehdään yhdessä myös alueen kuntien 
ja kaupunkien kanssa. Mu-kana toteuttajajoukossa on tuhansia 
ihmisiä tavallisista turkulaisista kansainvälisiin huipputaiteilijoihin. 

Myös yhteistyö vuoden 2011 toisen kulttuuripääkaupungin 
Tallinnan kanssa on olennaista. Turulla ja Tallinnalla on 
kymmenkunta yhteisiä ohjelmahanketta ja tavoitteena on nostaa 
Itämeri Euroopan huomion kohteeksi. 

Turku 2011 tarjoaa Euroopalle uusiatoimintamalleja. Yksi niistä on 
läheinen yhteys kulttuurin ja tieteen välillä. Tutkijat osallistuvat 
ohjelmahankkeiden kehittä-miseen ja arvioivat vaikutuksia. Koko 
prosessia tutkii vuoteen 2016 asti Turun yliopiston seurantatutkimus. 
Perintönä Euroopalle Turku voi antaa esimerkiksi erilaisia malleja 
siitä, miten kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Logomo – siellä tapahtuu aina 
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden päänäyttämö on Logomo. Ai-

kaisemmin konepajana toimineen rakennuksen valtavat päätyhallit 
on kunnostettu ja lähes 9000 neliötä tilaa täyttyvät pitkäkestoisista 
näyttelyistä ja suuren mittaluokan esityksistä. Lisäksi tiloissa 
palvelevat kahvila sekä 2011-kauppa. 

Logomo sijaitsee vanhan teollisuusmiljöön sydämessä, Turun rau-
tatieaseman ja ydinkeskustan läheisyydessä. Korkeatasoinen sisältö 
ja upeat puitteet tarjoavat yleisölle elämyksiä joka päivä kulttu-
uripääkaupunkivuoden avajaisista aina joulukuun puoliväliin. 

Tilan kunnostus kulttuurikäyttöön on Suomen mittaluokassa 
erittäin merkittävä panostus. Logomon puitteet avaavat Turkuun 
uudenlaisia luovan talouden mahdollisuuksia ja tuovat Suomeen ai-
nutlaatuisen tapahtumakeskuksen. 

 

Viva la Diva! – Ilta Karita Mattilan seurassa 
Oopperalaulaja Karita Mattila saapuu esiintymään 

kotikaupunkiinsa Turkuun Viva la Diva! -konserteissa. 
Huippusopraano saa seurakseen Turun oman basson Matti Salmisen 

sekä tenori Jorma Silvastin. Illan kuningatarta ja upeita herroja 
säestää Turun filharmoninen orkesteri Susanna Mälkin johdolla. 

Karita Mattila on yksi kansainvälisesti 
arvostetuimmista ja menestyneimmistä 
oopperalaulajista. Hän vierailee säännöllisesti 
maailman johtavissa oopperataloissa ja on 
laulanut solistina muun muassa New Yorkin, Los 
Angelesin,  Lontoon,  Berliinin  ja  Milanon  La 

Scalan orkesterin kanssa. Karita Mattila konsertoi Turussa viimeksi 
vuonna 2001. 

Kaupunkitapahtumat 
Kesäisin musiikki soi Turun suurissa ulkoilmatapahtumissa. Turun 

edustalla sijaitsevalla Ruissalon luonnonkauniilla saarella on järjest-
etty Ruisrockeja jo 40 vuoden ajan. Heinäkuinen festivaali on Su-
omen merkittävimpiin kuuluva musiikkitapahtuma. Kaupungin 
keskustaan ja Aurajoen rannoille musiikkia tuo puolestaan en-
simmäinen suomalainen kaupunkifestivaali Down by the Laituri. 
Tanssi- ja konemusiikkia lämpimässä heinäkuun yössä ja keskustan 
klubeilla esittelee uudempi tulokas Turku Modern. 

Aurajoen vartta vilkastuttavat 
myös vuosittaiset pyöräilyn 
kortteliajot, saaristolais- ja 
silakkamarkkinat sekä Turun 
päivän ja Taiteiden yön tapah-
tumat. Turkulaiset rakastavat 
Aurajokeaan, eikä varsinkaan 
kesäaikaan tarvita erikois- 

 

tapahtumia, kun jokivarsi lukuisine ravintolalaivoineen on tupaten 
täynnä kaupungin tunnelmasta nauttivia ihmisiä. 

Jokirannoille luodaan myös kart-
tareitistö, jossa erilaiset kulttu-
urisisällöt ja kuntoilureitit 
yhdistyvät. Reitistö tulee 
sisältämään esimerkiksi turkulaisia 
ihmeitä, romantiikkaa, kaupunkitar-
inoita, patsaita, arkkitehtuuria, 
musiikkia ja historiaa. Ur-
heilupuistoon rakenne- 

 

taan erityisesti lapsille, nuorille ja senioreille suunnattu Unelmapu-
isto, jonka ensimmäiset osat valmistuvat vuonna 2011. 
 

Taistelu 2011 
Taistelu vyöryy stadionille 

luonnonvoimien lailla. Tämä visuaalinen 
suurteos kertoo eloonjäämistaistelusta ja 
haastaa pohtimaan ihmiskunnan 
tulevaisuutta niin yksilöinä kuin 
sosiaalisina eläiminä. Mitä merkitsee 
valta tai vallattomuus aikoina, jolloin 
meitä ympäröivien olosuhteiden hallitsemisesta tulee yhä 
vaikeampaa? 

Ohjaaja Kari Heiskanen tuo Paavo Nurmen stadionille huikeiden 
visuaalisten efektien kuvittaman teoksen, jossa taistelu hyvän ja 
pahan välillä lähestyy rituaalisuutta. Tuli, vesi ja puhurit piiskaavat 
matkalaisia eteenpäin pienoismaailmassa, jonka kohtaamisissa 
taistellaan olemassaolon oikeutuksesta. 

Teatterin, tanssin ja kamppailun välimaastossa liikkuvien 
joukkojen ohjauksesta esityksessä vastaa koreografi Ari 
Numminen. Teoksen musiikillisen kudoksen ympärillemme kietoo 
haitaritaiteilija Kimmo Pohjonen, jonka kanssa musiikkia ovat 
luomassa perkussionisti Sami Kuoppamäki, kitaristi Timo 
Kämäräinen sekä Proton String Quartet. 

Flux Aura 2011 
Kansainvälinen ympäristö-
taidetapahtuma Flux Aura 
tarjoaa taide-elämyksiä 
kaupunkiympäristössä. 
Aurajokeen, sen rannoille ja 
tuntumaan toteutetaan 
useita teoksia esimerkiksi 
maataiteena, veistoksina ja 
joessa kelluvina 
installaatioina. 

Teemallisesti teokset liittyvät Aurajokeen, virtaavaan veteen, 
kaupunkiin sekä elämään ja luontoon joen ympärillä. 

 


