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Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Kevät on saapunut kohisten myös Sinebrychoffin taidemuseoon. Kiitettävän mediahuomionkin saavuttanut
Michelangelo ja Sikstuksen kappeli -erikoisnäyttely 15.2–19.5.2013 on nauttinut suurta yleisösuosiota - sitä
on tähän mennessä ihastellut jo yli 18 000 museovierasta ja loppuhuipennus on vasta tulossa! 6.3.2013 juhlittiin
museolla Michelangelon syntymäpäivää peräti 1421 museokävijän voimin. Myös näyttelyn oheisohjelma
asiantuntijaluentoineen ja croquis-työpajoineen on houkutellut museoon niin Michelangelon kuin museonkin
ystäviä ilahduttavissa määrin.
Museon seuraava erikoisnäyttely Puut ovat runoja 31.5.2013–12.1.2014 rinnastaa nykyvalokuvataiteen
vanhemman taiteen puuaiheisten maalausten ja grafiikan kanssa. Valokuvataiteilijat Taneli Eskola, Pentti
Sammallahti, Ritva Kovalainen ja Kristoffer Albrecht ovat valinneet omien teostensa keskustelukumppaneiksi
Sinebrychoffin taidemuseon ja Ateneumin kokoelmista muun muassa Albrecht Dürerin, Francisco Goyan, Jacob
van Ruisdaelin sekä kotimaisten mestarien Albert Edelfeltin, Akseli Gallen-Kallelan ja Hugo Simbergin teoksia.
Keskeisiksi teemoiksi näyttelyssä nousevat muun muassa puiden kahtalainen rooli maiseman keskeisenä ja usein
itsestään selvänä rakenteellisena osana, mutta toisaalta myös ihmisen ja elämän symbolina. Teokset linkittää
toisiinsa ennen kaikkea ajasta, kontekstista ja tekniikoista riippumaton yhtenäinen tunnetila. Näyttelyn henki
kiteytyy Kahlil Gibranin ajatuksessa ”Puut ovat runoja, joita maa kirjoittaa taivaalle”.
Heinäkuussa Helsinki ja Hietalahden alue täyttyvät valtavista purjelaivoista, kun kaupunkiin saapuu merkittävä
kansainvälinen suurten purjelaivojen kilpailu The Tall Ships Races 2013. Sinebrychoffin suvusta etenkin
Nicolas Sinebrychoff (1856–1896) oli aktiivinen ja kunnianhimoinen purjehtija. Hän oli vaikutusvaltainen
Nyländska Jaktklubbenin (NJK) jäsen, joka valittiin kommodoriksi jo 1885. NJK:n 25-vuotisjuhlissa vuonna 1886
Nicolas Sinebrychoff lahjoitti kerholleen nimeään kantavan Sinebrychoff-haastepokaalin, jonka suunnitteli Oscar
Kleineh.
The Tall Ships Races -tapahtuman yhteyteen avataan Sinebrychoffin taidemuseossa pieni näyttely, jonne
asetetaan esille mm. Sinebrychoff-pokaali, Oscar Kleinehin piirroksia purjelaivoista ja -aluksista sekä muuta
Sinebrychoffeihin liittyvää meriaiheista esineistöä.
Ystäväyhdistyksen vuosikokous pidettiin Sinebrychoffin taidemuseossa 14.3.2013. Vuosikokouksessa
käsiteltiin vuoden 2012 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, sekä vuoden 2013
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden 2012 tilinpäätös vahvistettiin. Päätettiin siirtää 15 000 euroa
taidehankintarahastoon ja kirjata 5.662,62 euron ylijäämä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Päätettiin myös pitää jäsenmaksut ennallaan.
Yhdistyksen hallituksessa jatkavat samat henkilöt kuin vuonna 2012. Puheenjohtajana toimii Jari Saine ja
varapuheenjohtaja on Arthur Aminoff. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Ilona Ervasti-Vaintola, Mats Welin, Henrik
Meinander, Eva Liljeblom, Martti Rousi ja Kari-Paavo Kokki. Toiminnantarkastajana jatkaa KTM Barbro
Löfqvist ja varatoiminnantarkastajana ekonomi Päivi Koskela.
Vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämän sääntömuutosehdotuksen, joka mahdollistaa yhdistyksen tuen

museolle aiempaa monipuolisemmalla tavalla.
Virallisen kokousosuuden jälkeen keskityttiin kuuntelemaan Kari-Paavo Kokin mukaansatempaavaa esitelmää
Ruotsin prinsessa Sofia Albertinalle valmistetusta G.A.Ditzingerin lipastosta ja 1700-luvun kimuranteista
hovisuhteista. Ilta huipentui kamarimusiikkikonserttiin, jossa Martti Rousi (sello), Sara Etelävuori (viulu) ja
Roope Gröndahl (piano) tulkitsivat vahvasti Maurice Ravelin upean pianotrion a-mollissa.
Kokoukseen osallistui 24 henkilöä.
Yhdistyksen toinen toimintavuosi on käynnistynyt vilkkaana ja yhdistyksen jäsenmäärän kehitys on ollut mitä
mainioin – tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu jo 245 jäsentä!
Vuoden 2012 vuosijäsenyys päättyy 30.4.2013 – mikäli olet liittynyt jäseneksi vuonna 2012, etkä ole uusinut
jäsenyyttäsi vielä, voit tehdä sen suorittamalla vuoden 2013 jäsenmaksun yhdistyksen tilille Tapiola Pankki
IBAN FI65 3636 3010 1431 21, BIC: TAPIFI22. (Vuosijäsenyys 40 €, ainaisjäsenyys 600 €, tukijäsenyys 100 €,
alle 25-vuotiaiden vuosijäsenyys 25€).

JÄSENOHJELMA:
•

Valokuvataiteilija Taneli Eskola esittelee Puut ovat runoja -erikoisnäyttelyn yhdistyksen jäsenille
torstaina 13.6.2013 klo 18.00. Ryhmäkoko on 30 henkilöä. Ennakkoilmoittautuminen sihteerille
ystavat.siff@fng.fi tai 045–1068484 (ma klo 14–16) 6.6.2013 mennessä.

•

14.9.2013 vieraillaan Malmgårdin ja Kullan kartanoissa itäisellä Uudellamaalla
Malmgårdin kartano, jonka pitkät perinteet juontavat jopa viiden vuosisadan taakse, on tunnettu
linnamaisen uusrenessanssityylisen päärakennuksensa ohella myös panimotoiminnastaan sekä
luonnonmukaisesta viljelystä ja korkealuokkaisista luomutuotteistaan. Kartano on ollut 1600-luvulta
lähtien Creutzin kreivillisen suvun omistuksessa. Sukukartanonsa esittelijänä toimii kreivi Johan Creutz.
Malmgårdissa nautitaan kartanokierroksen jälkeen lounasta. Lounaaksi tarjotaan riistapataa ohrariisin
kera – saatavilla on myös kasvisvaihtoehto. Jälkiruokana on mannavanukasta hillolla. Ilmoittakaa
lounasvalintanne sihteerille ilmoittautumisen yhteydessä.
Kullan kartanon historia ulottuu keskiajalle, jolloin se oli jo asuttu yksinäistila. Kartanon kauniin
puiston vanhimmat osat ovat peräisin 1700-luvulta ja sen kartanorakentamisen perinteitä oivallisesti
jäsentävä rakennuskanta ajoittuu 1700- ja 1900-lukujen välille. Kullan kartanon esittelijöinä toimivat
professori Bo Lönnqvist ja agronomi Stina Björksten.
Retkelle otetaan mukaan 30 henkilöä. Ilmoittautuminen sihteerille 28.8.2013 mennessä joko
sähköpostitse ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse 045–1068484 (ma 14–16).
Kartanoretken hinta on 90 euroa /henkilö. Saatuanne vahvistuksen ilmoittautumisestanne voitte
suorittaa maksun yhdistyksen tilille: Tapiola Pankki IBAN FI65 3636 3010 1431 21, BIC:
TAPIFI22, viitteeksi ”Kartanoretki”. Maksun eräpäivä on 4.9.2013.
Aikataulu:

09.00 Linja-auto lähtee Kiasmalta kohti Malmgårdin kartanoa
10.30–12.00 Tutustuminen Malmgårdin kartanoon
12.00 Lounas Malmgårdissa
13.00–14.00 Matka jatkuu kohti Kullan kartanoa
14.00–16.00 Tutustuminen Kullan kartanoon
18.00 Linja-auto saapuu takaisin Kiasmalle

Syksyllä jäsenillä on erityislaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan vanhan taiteen konservointiin ja
Sinebrychoffin taidemuseon konservaattoreihin museon konservointitiloissa.
Lisäksi syksyllä museossa avataan koko perheelle suunnattu eläinaiheinen grafiikkanäyttely Sinebrychoffin
eläimiä 12.9.2013–19.1.2014 sekä Vilpittömiä valheita -näyttely 25.9.–1.12.2013, joka käsittelee yliluonnollista
vanhassa kuvataiteessa nykymediataiteen keinoin.
Näistä syksyisistä tapahtumista kerrotaan lisää seuraavassa jäsenkirjeessä!

Lähestyvään kesään lämpöä ja auringonpaistetta toivottaa,
Anna Väätänen
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi / puh. 045–1068484 (ma 14–16)

