Jäsenkirje 5/2014

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,

Marraskuussa vietettiin iltaa Sinebrychoffin taidemuseossa ystäväyhdistyksen menestyksekkäässä ja juhlavassa
hyväntekeväisyyskonsertissa. Bernhard Henrik Crusell -teemaisessa kamarimusiikkikonsertissa taiturimaisesti
esiintyivät sopraano Piia Komsi, klarinetisti Taavi Oramo ja pianisti Matleena Nyman.
Lämpimät kiitokset esiintyjille ja konserttiyleisölle!
Sinebrychoffin taidemuseon hienot 1700-luvun taidetta ja kulttuuria esittelevät erikoisnäyttelyt Pehr Hilleström
– Välähdyksiä 1700-luvun elämästä sekäVeistoksellisen kaunis ovat keränneet jo yli 7000 katsojaa!
Pehr Hilleström (1732–1816) aloitti uransa Ruotsin kuninkaallisen hovin kuvakutojana ja ansaitsi maineensa
sittemmin Kustaa III:n hovimaalarina. Hilleströmin viehättävän pikkutarkat aikalaismaalaukset tulihehkuisine
ruukkimiljöineen, juhlavalaistuksineen ja tulipaloineen ja toisaalta herkullisen yksityiskohtaisine hovikuvauksineen
ovat esillä 11.1.2015 asti.
Juhlavatunnelmainen klassisismin veistotaidetta esittelevä veistosnäyttely on avoinna 19.4.2015 saakka.
Seuraava erikoisnäyttely avautuu Sinebrychoffin taidemuseossa helmikuussa 2015. Gösta & Paul -näyttelyssä
Gösta Serlachiuksen (1876–1942) ja Paul Sinebrychoffin (1859–1917) kokoelmien vanhat mestarit käyvät
mielenkiintoista vuoropuhelua niin kokoelma- kuin teosparitasollakin.
Teoksia tutkitaan näyttelyssä tarinan keinoin. Jälkipolville on säilynyt paljon kirjeisiin ja arkistolähteisiin pohjaavaa
tietoa ja tarinoita teosten hankintahistoriasta ja merkityksestä taidekokoelmalle sekä myös keräilijälle itselleen.
Sekä Gösta Serlachius että Paul Sinebrychoff olivat erityisen kiinnostuneita muotokuvista ja onnistuivat
hankkimaan useiden samojen taiteilijoiden teoksia. Näyttelyyn on valittu teosparit kuudelta taiteilijalta:
Alessandro Allori, David Teniers nuorempi, Frans Hals (nykyisin Tuntematon), Anthonisz van Ravesteyn, Jan
Verspronck ja Cornelis de Vos.
Serlachius-museoiden kanssa yhteistyössä toteutettu näyttely on esillä 6.2.–3.5.2015.
Gösta ja Paul -näyttelyyn liittyy jälleen Sinebrychoffin taidemuseon luentosarja, joka käynnistyy helmikuussa
näyttelyn avauduttua.
Yleisöopastukset ovat lauantaisin klo 14 suomeksi ja kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 13 ruotsiksi.
17.1.2015 saakka yleisöopastus pidetään lauantaisin myös venäjäksi klo 12.00.
Helsingin Konservatorion suositut konsertit jatkuvat museossa joulukuussa.
Konsertit ovat Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistyksen jäsenille maksuttomia.
Su 14.12.2014 klo 15.00
Nautitaan joulukonsertista. Ritva Laamasen oppilaat esittävät joululiedejä.

YHDISTYKSEN JÄSENOHJELMA:


15.1.2015 klo 18.00 FM Ari Aho – antiikkiasiantuntija ja museon
arvostettu opas – esittelee Paul ja Fanny Sinebrychoffin kokoelman
esineistöä jäsenille.
Opastuksella tutustutaan Suomen mittakaavassa tämän poikkeuksellisen
laadukkaan ja laajan taidekokonaisuuden hienoimpiin esineisiin ja
huonekaluihin yksityiskohtaisesti. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa
ruokasalin ylelliset kabinettikaapit.
Tilaisuus on maksuton. Ryhmäkoko on 30 henkilöä.
Ilmoittautuminen sihteerille 12.1.2015 mennessä osoitteeseen
ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse 045 106 8484 (ma klo 14–16).



12.2.2015 tutustutaan Sinebrychoffin taidemuseon seuraavaan erikoisnäyttelyyn.
Gösta ja Paul -näyttelyn yhdistyksen jäsenille esittelee museonjohtaja Kirsi Eskelinen.
Tilaisuus on maksuton. Ryhmäkoko on 30 henkilöä.
Ilmoittautuminen sihteerille 9.2.2015 mennessä osoitteeseen ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse 045
106 8484 (ma klo 14–16).



Yhdistyksen vuosikokous pidetään 19.3.2015 klo 17.00 Sinebrychoffin taidemuseossa.
Kokoukseen lähetetään erillinen kutsu myöhemmin – Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan!



Kevätretki Serlachiuksen taidemuseoihin Mänttään 21.3.2015
Maaliskuussa matkataan Mänttään, jossa tutustutaan muun muassa Serlachius-museoiden Göstamuseossa esillä olevaan Markiisitar ja paroni – Pohjoinen uusrokokoo -näyttelyyn, Joennimen kartanon
taidekokoelmaan ja G.A.Serlachiuksen rakennuttamaan Mäntän kirkkoon.
Aikataulu:
08.00 Lähtö Kiasmalta
12.00 Opastettu kierros
13.15 Lounas
Omaa tutustumista lounaan jälkeen
15.00 Tutustuminen kirkkoon
20.00 Paluu Kiasmalle
Lounasmenu:
Metsäsienikeitto ja oliivileipää
Paahdettua luomuporsaan sisäfilettä ja bearnaisekastiketta
Mustaherukkasorbettia ja mantelikakkua
Kahvi tai tee
Saatavilla on myös kasvis- ja kalavaihtoehto.
Retken hinta on 90 euroa /osallistuja. Lounas sisältyy retken hintaan. Sekä meno- että paluumatkan
kahvitauokojen antimet ovat omakustanteiset.
Retken ryhmäkoko on 30 henkilöä.
Ilmoittautuminen ja lounasvalinta sihteerille 5.3.2015 mennessä osoitteeseen ystavat.siff@fng.fi tai
puhelimitse 045 106 8484 (ma klo 14–16).
Saatuanne ilmoittautumisvahvistuksen voitte maksaa osallistumismaksun yhdistyksen tilille S Pankki
IBAN FI65 3636 3010 1431 21, viesti "Mänttä". Maksun eräpäivä on 12.3.2015.



Vuoden 2015 muuta ohjelmaa:
2.4.2015
9.5.2015

2.-6.9.2015

Vieraillaan Reitzin kotimuseossa.
Matkataan Saloon ja Sauvoon jo perinteeksi muodostuneella kartanoretkellä.
Retkellä tutustutaan Åminnen ja Paddaisten kartanoihin isäntäperheiden
opastamina.
Taidematka Padovaan ja Veneton alueelle Pohjois-Italiaan!
Matkalla taideasiantuntijana toimii museonjohtaja Kirsi Eskelinen.

Näistä tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta kerrotaan lisää seuraavassa jäsenkirjeessä.
Ennakkoilmoittautumisia ei valitettavasti voida huomioida.

Kansallisgallerian ystäväyhdistysten jäsenedut ovat uudistuneet museokaupoissa!
Osto min. 50 euroa
Osto min 100 euroa

Alennus 10 %
Alennus 20 %

Alennus on voimassa kaikissa Kansallisgallerian museokaupoissa. Sinebrychoffin taidemuseon ystävät saavat näin
ollen ystäväyhdistysedun nykyisin myös Kiasman ja Ateneumin museokaupoissa!
Tervetuloa tekemään mainioita löytöjä pukinkonttiin!

Onnellista ja rauhallista joulua teille toivottaen,

Anna Väätänen
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 14–16)

