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maakunnan mansikkapaikka

Taidekappelissa
Konstkapellet
tuoksuu puu ja rauha doftar trä och frid
Pyhän Henrikin TAIDEKAPPELI
MISSÄ SIJAITSEe: Seiskarinkatu, Turku
(Hirvensalon sillan jälkeen 2 km,
sitten vasemmalle Meri-Karinan suuntaan).
Kappeli valmistui keväällä 2005.
Avoinna: lokakuusta huhtikuuhun: ti - pe
klo 11-15, to klo 11-18.30, la - su klo 12-15
(huomioi yksityistilaisuudet).
Palvelut: Taidekappelissa voi järjestää kaste-,
vihkimis- ja siunaustilaisuuksia tai muita yksityisiä
tilaisuuksia, myös ohjelmallisia.
Kappelin ekumeenisessa yhteisössä

ovat mukana kaikki Turun kahdeksan seurakuntaa.

Alussa oli vain unelma – unelma rakennuksesta, jossa ihmiset
eri uskontokunnista löytävät rauhan ja kauneuden, tilan jossa voi
viljellä suurta Sanaa.
Näin taiteilija Hannu Konolan unelmasta syntyi 40 vuoden
kuluttua kansalaishankkeena Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli Turun Hirvensaloon.
Kaunis ja yksinkertainen puukappeli luonnon keskellä on
ainoa laatuaan maailmassa. Arkkitehdit ja arkkitehtiopiskelijat
ympäri maailmaa käyvät ihmettelemässä rakennusta, joka on
monen mielestä mykistävä.
Taidekappeli on avoinna joka päivä hiljentymistä varten.
Opaspalveluja tarjotaan vieraille neljällä kielellä. Akustiikka on
loistava ja kappelissa järjestetään joka viikko hartauksien lisäksi
myös konsertteja. Jouluna lauletaan kauneimmat joululaulut.
Kappelissa on myös taidenäyttelyitä. 30.11. asti voi ihastella
oopperalaulaja Jorma Hynnisen maalauksia.

I början fanns bara en dröm – drömmen om en byggnad, där
människor ur olika religionssamfund hittar frid och skönhet, ett
rum helgat åt det stora Ordet.
Så föddes ur konstnär Hannu Konolas dröm, 40 år senare, S:t
Henriks ekumeniska konstkapell i Hirvensalo som ett medborgarprojekt.
Det vackra och enkla träkapellet mitt i naturen är en unik
byggnad. Arkitekter och arkitektstuderande från hela världen
besöker ofta kapellet, som enligt många är förstummande.
Konstkapellet är öppet dagligen för dem som vill stilla sig.
Guidning får man på fyra språk, även svenska. Akustiken är
lysande och i kapellet ordnas regelbundet förutom andakter, också
konserter. På julen sjunger man de vackraste julsångerna.
I konstkapellet ordnas även konstutställningar. Till den 30
november kan man beundra operasångaren Jorma Hynninens
målningar.

Huomaa myös tämä: Taidekappelissa on
mahdollisuus käyttää valoa 15 eri tavalla.
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