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Lokakuu
Kaupunkikävely tiistaina, 11.10. kello 13. Lähtöpaikan saat selville Ainolta, 078 813 55 2 tai
Seijalta, 076 471 44 30
Werkschau von Niki de Saint Phalle, torstaina, 13.10 kello 14, Kunsthaus Zürich
Tarinakahvila.Teema: Ruisleipäriippuvuus, perjantaina, 21. 10 kello 14-16, lut. kirkon sali
Bundesamt für Kultur BAK, maanantaina, 31.10. kello 14-16, Bern

Marraskuu
Kaupunkikävely tiistaina, 8.11. kello 13. Lähtöpaikan saat selville Ainolta tai Seijalta
Lut.kirkon basaari uusissa tiloissa, pe 11.11 kello 18-21 sekä la 12. 11 kello 10-16

Niki de Saint Phalle (1930-2002)
Taiteilija tuli maailman kuuluksi pulleista »Nanoistaan», Frederica, Black Rosy, Gwendolyn,
Lill on Tony, valtava 29 metrin pituinen makaava Hon ( Moderna Museet in Stockholm). . .
Kaikille tuttu värillinen suojelusenkeli, L`ange protecteur, Zürichin rautatieasemalla on11
metriä korkea ja 1,2 tonnin painoinen.
Tämä teos tuotiin vuonna 1997 kolmena palana laivalla Amerikasta Rotterdamin ja Baselin
kautta Zürichiin, jossa taiteilija itse oli valvomassa sen asentamista.
Senioriliput 18 CHF. Tavataan kassalla, Chipperfied-Bau.
Jälkipuintikahvit enkelin luona SBB Restaurant Oase. Tervetuloa mukaan!

Ruisleipäriippuvuus
Ruokaa voidaan verrata myös kieleen. Sen valmistaminen ja nauttiminen on oma
yhteisöllisyyttä luova järjestelmänsä.
Esimerkiksi uunituoreen ruisleivän tuoksu on aikakone, joka vie suoraan lapsuuteen ja
mummon ison leivinuunin kupeeseen.
Leipä oli ennen vanhaan vaurauden symboli.
Hyvän toimeentulon omaavan sanottiin pysyvän leivissä.
Palkollisena oleminen oli leivissä olemista.
Ja esimerkiksi kruunun leivissä oleva tekee työtä valtiolle.
Leipä ansaittiin raa’alla työllä.
„ Ei tuu leipä laulamalla muille kuin kukolle ja lukkarille, ja kenen leipää syöt, sen lauluja
laulat.”
Teemme kurkistuksia ulkosuomalaisen ritualistiseen kulinaristiikkaan.
Mitä turvaruokaa sinun matkalaukustasi löytyy?
Ilmoitathan tulostasi viimeistään päivää ennen: ulla.holzer@bluewin.ch tai 079 226 44 67
Osoite: Beckenhofstrasse 40, 8006 Zürich
Tervetuloa keskustelemaan!

Besuch der Bundeskunstsammlung Bern mit geführtem Rundgang
Kiinnostaako sinua nähdä, mistä Bundesrät*innen ja runsaat 170 Sveitsin suurlähettilästä aina
Los Angelesista New Delhiin asti valitsevat taidetta toimistoittensa seinille?
Bundeskunstsammlung perustettiin vuonna 1888 ”um die bildende Kunst und Design in der
Eidgenossenschaft zu fördern.» www.bag.admin.ch/bks
Keräystä laajennetaan jatkuvasti ja se käsittää nykyisin 22`000 taulua ja taideteosta.
Sveitsin museoissa on täältä lainassa noin 12 000 teosta, joissa on kyltti ”als Dauerleihgabe
von der Eidgenossenschaft”.
Kuraattori Barbara Michel Jaggi avaa meille ovet tähän varastoon.
Me kuulemme mielenkiintoisten tarinoitten lisäksi asioita keräyksestä, kuljetuksesta, teosten
restauroinnista.
Mukaan mahtuu enintään 15 henkilöä, jotka huomioidaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pyydämme ilmoittautumiset 26.10. mennessä, jonka jälkeen ilmoittautuneet saavat tarkemmat
tiedot. ulla.holzer@bluewin.ch
Osoite: Bundesamt für Kultur BAK, Monbijoustrasse 45 A, 3003 Bern
Zvieri rautatieaseman viereisessä ravintolassa Toi et Moi, Generationenhaus.

