
SenioriFoorum Zürich helmikuu ja maaliskuu 2023 

                                                 www.luther-zuerich.ch 

Helmikuu 

Kaupunkikävely, tiistaina 28.2.kello 13. Lähtöpaikan saat selville  

Ainolta, 078 813 55 24 tai Seijalta, 076 471 44 30 

Kunst und Krieg, keskiviikkona, 8.2. kello 10.30, Winterthur  

  

Maaliskuu  

 Kaupunkikävely, tiistaina 28.3.kello 13 

”The Mystery of Banksy”, keskiviikkona, 22.3. kello 13.30, Maag Oerlikon 

   

Kunst und Krieg 

Winterthurin taidemuseossa nähdään mestariteoksia renessanssista moderniin sekä Albrecht 

Düreristä aina virtuaalitodellisuuteen. 

Näyttely ei näytä voitokkaita historian kuvia, vaan maalauksia ja piirroksia taiteilijoitten 

järkytyksestä. 

Albrecht Dürerin (1471- 1528) Apokalypse des Johannes oli ensimmäisiä katastrofin 

kuvauksia, joka silloiseen aikaan herätti suurta huomiota.Espanjan hovimaalari ja myös 

kansan maalari Francisco de Goya (1746 - 1828) maalaa uhrien näkökannalta kauhun ja 

väkivallan.Erityisesti huomiota herättävät taistelevat naiset. 

Sveitsiläis-ranskalainen Felix Vallotton (1865 - 1925) oli ensimmäisen maailmansodan 

mobilisaation aikana 49- vuotiaana liian vanha sotimaan. Hän halusi kuitenkin antaa osansa 

sodan vastustajana ja maalasi apokalyptisen maiseman fantasiastaan. Maisemakuvassa näkyy 

inhimillinen kauheus  keskipisteenä, palavine taloineen ja valonheittäjineen. 

Frans Masereel (1889 - 1972), joka taiteellaan vastusti sotaa, maalasi kuuden metrin pituisen 

grafiikan kokemuksistaan Wehrmachtin marssiessa Pariisiin ja asukkaitten paosta. 

Saksalainen Experimentalfilmer Harun Farocki (1944 - 2014) kritisoi kuvaamalla modernia 

sodankäyntiä. Hän filmasi amerikkalaisten sotilaiden koulutusta sekä sotaveteraanien 

toipumista sodasta.  

Osoite: Stadthausstrasse 6, 8400 Winterthur, Reinhard am Stadtgarten 

Ilmoittautuminen viimeistään 3.2., ulla.holzer@bluewin.ch 

http://www.luther-zuerich.ch/
mailto:ulla.holzer@bluewin.ch


Street- Art- Fans! 

Maailmankuulun, salaperäisen brittiläisen taiteilija Banksyn teoksia on nähtävänä 150 kpl. 

Halli 622b, Maag Oerlikon. www.banksy-zuerich.ch 

Raitiovaunu 11, linja-autot 64 ja 80 sekä S-Bahn: Bahnhof Oerlikon Nord. 

Zeitfensterticket. Ilmoittautuminen viimeistään 15.3., ulla.holzer@bluewin.ch.  

  

Ennakkoehdotus - Firenze 

Alvar ja Aino Aalto tekivät vuonna1924 häämatkan Firenzeen. 

Saimme vasta äskettäin löytyneen vanhan kartan, johon Alvar Aalto on merkinnyt kuusi 

kohdetta, jotka hän halusi nähdä. 

Kiinnostaako sinua ”tutkimusmatka” Alvar Aallon jalanjäljillä?  

Pyydämme sinua pikimmiten ilmoittamaan kiinnostuksestasi, jotta voimme yhdessä aloittaa 

mahdollisen Firenzen-matkan konkreettiset suunnittelut. 

Ajankohdaksi on alustavasti suunniteltu: kevät tai syksy 2023.  

Tiedustelut: ulla.holzer@bluewin.ch, 079 226 44 67 

  
  

In Memoriam 2022 

Leena Brodbeck 

Sirpa Perttula 

Lämmöllä ja kiitollisuudella muistaen 
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