Jäsenkirje 5/2016
Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Iloinen uutinen: Runsaasti mediahuomiota ja kiitoksia kerännyt Asetelma – Elämä tarjottimella -näyttely on
saanut jatkoajan. Näyttely on esillä 8.1.2017 saakka!
Juhlavuoden 2017 näyttelyohjelma alkaa komeasti; uudelleen löydetyn mestarin, Caesar van Everdingenin,
ensimmäinen kansainvälinen näyttely, Caesar van Everdingen – Siveltimen mestari Rembrandtin aikaan
(16.2.–14.5.2017) avautuu Sinebrychoffin taidemuseossa!
Caesar van Everdingen (Alkmaar 1616/1617–Alkmaar 1678) oli omana aikanaan arvostettu mestari,
hollantilaisen klassismin kirkkain tähti. Hän jäi kuitenkin myöhemmin, lukuisten muiden taiteilijoiden tavoin,
dramaattisempaa tyylisuuntaa edustavan Rembrandtin varjoon. Nyt, 400 vuotta taiteilijan syntymän jälkeen,
Caesar van Everdingenin tuotanto, jota asiantuntijat pitävät yhtenä 1600-luvun parhaista, on koottu yhteen
ensimmäistä kertaa.
Näyttely avattiin syyskuussa 2016 Alkmaarissa, Stedelijk Museumissa, josta se siirtyy ensi helmikuussa
Sinebrychoffin taidemuseoon. Tapaus on ainutlaatuinen, sillä näyttely ei ole missään muualla esillä. ”Olemme todella
onnellisia siitä, että museollemme tarjottiin mahdollisuus esitellä Caesar van Everdingenin tuotantoa näin laajasti juuri Suomessa”,
museonjohtaja Kirsi Eskelinen kertoo.
Caesar van Everdingenin teokset ovat nyt uudelleenarvioinnin kohteena. Näyttely on monivuotisen tutkimus-ja
konservointihankkeen huipentuma ja suuri tapaus hollantilaisissa taidepiireissä. Kansainvälinen näyttely luo
hienon läpileikkauksen taiteilijan monipuoliseen tuotantoon. Caesar van Everdingenin maalauksia on monissa
museoissa ja yksityisissä kokoelmissa, mutta harvoin saatavilla kansainvälisissä huutokaupoissa. Rijksmuseumin
kokoelmiin 2009 hankittu teos ”Nuori nainen olkihattu päässään” on mukana näyttelyssä.
Näyttely tulee esille Sinebrychoffin taidemuseoon 16. helmikuussa 2017, ja se on toteutettu yhteistyössä
Alkmaarin Stedelijk Museumin kanssa.
Näyttelyiden yleisöopastukset pidetään suomeksi lauantaisin klo 14 ja kuukauden ensimmäisenä lauantaina
ruotsiksi klo 13.

Caesar van Everdingen,
Muotokuva: Wollenbrand
Geleynsz de Jongh, 1674.
Stedelijk Museum Alkmaar

Caesar van Everdingen, Jupiter ja Kallisto,
1655. Stockholm, Nationalmuseum
Photo: Cecilia Heisser / Nationalmuseum

Caesar van Everdingen: Nainen
olkihattu päässään, n.
1645−1650.

Kotimuseo koristautuu jouluun!
Sinebrychoffin taidemuseon toisessa kerroksessa sijaitseva kotimuseo,
jonka viimeisiä asukkaita olivat Fanny ja Paul Sinebrychoff, virittäytyy
joulunaikaan. Ruokasaliin on katettu intiimi, kahden hengen joulupöytä.
Tänä vuonna joulupöydän kruunaa taidemuseossa meneillään olevan
Asetelmat-näyttelyn henkeen suunniteltu kukka-asetelma. Taiteellisen
asetelman takana ovat Kukkakauppa Markkasen floristit.
Kotimuseossa vietettiin joulua yli sata vuotta sitten hyvin samanlaisessa
miljöössä kuin tänäkin päivänä. Sisustukseltaan eri tyylisuuntia, barokista
kustavilaiseen, edustavat salit on palautettu verhon satiininyörejä ja posliinisia pöytäkoristeita myöten
mahdollisimman täydellisesti alkuperäiseen asuunsa. Nostalgisen tunnelman, tyylihuonekalujen ja harvinaisen
esineistön lisäksi kotimuseossa pääsee ihailemaan Fanny ja Paul Sinebrychoffin keräämää laajaa, vanhaan
eurooppalaiseen taiteeseen keskittynyttä taidekokoelmaa.
Joulukuussa kotimuseossa järjestetään opastuskierroksia
sunnuntaisin klo 14.
Poikkeavat aukioloajat:
23.12.2016 klo 10–17
24.–26.12.2016 suljettu
1.1.2017 klo 10–17
6.1.2017 klo 10–17
MUSEON TALVIOHJELMA:
Museon ohjelmaan osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta!
DRAAMAOPASTUKSET
6.1. ja 8.1. klo 14.00

Draamaopastus Fanny Sinebrychoffin seurassa

Juhlitun näyttelijättären Fanny Grahnin elämä muuttuu hänen mentyään naimisiin panimonjohtaja Paul
Sinebrychoffin kanssa. Parrasvalot vaihtuvat posliininkeräilyyn ja hyväntekeväisyyteen. Millaista on Fannyn elämä
1900-luvun alun Helsingissä? Fanny uskoutuu kierroksella hyväntekeväisyysjärjestöjen jäsenille: ”Miksi
naimattoman naisen sopi toimia näyttelijänä, mutta naidun ei?”
Draamakierros tutustuttaa yleisön Fannyn johdolla myös Kustaa III:n hovietikettiin, Kuningatar Kristiinaan sekä
valtavan kodin siivoamiseen, joka sujuu talon rouvalta kuin tanssi.
KONSERTIT
4.12. klo 15.00
8.1. klo 15.00

Ritva Laamasen lauluoppilaat Helsingin Konservatoriosta jouluisissa tunnelmissa:
Suomalaisia joululauluja, Peter Cornelius, Hugo Wolf ym.
Oopperakonsertti: Satu Strömberg, Julia Kovrigina ja Kalle Keltakangas

SIFFIN SENIORIKLUBI
2.12. klo 11:15
9.12. klo 11:15

Sinebrychoffin perheenjäsenet
Senioriklubin joulukonsertti

YHDISTYKSEN JÄSENOHJELMA:


Minna Tuomisen esittelytilaisuus 12.1.2017
Amanuenssi Minna Tuominen kertoo Edwaert Collierin Vanitas-teoksen tutkimuksesta yhdistykselle
12.1.2017 klo 17.30.
Ilmoittautuminen 9.1.2017 mennessä sihteerille ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse 045 106 8484 (ma
klo 14–16). Ryhmäkoko on 70 henkilöä.



Hyväntekeväisyyskonsertti Sinebrychoffin taidemuseossa 9.2.2017
Konsertissa esitetään wieniläisen ja venäläisen musiikin helmiä klo 19–20 empiresalissa.
Esiintyjät ovat Jean Sibelius -viulukilpailun 2015 yleisön suursuosikki, kansainvälisesti palkittu
itävaltalainen viulisti Emmanuel Tjeknavorian, Valeria Resjan (piano) ja Martti Rousi (sello).

Osallistumismaksu on 50 euroa. Osallistujamäärä on 70 henkilöä.
Ilmoittautuminen sihteerille 26.1.2017 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 "Konsertti". Eräpäivä on 30.1.2017.


Caesar van Everdingen -näyttelyn esittely 2.3.2017
Museonjohtaja Kirsi Eskelinen esittelee Caesar van Everdingen -näyttelyn jäsenille 2.3.2017 klo 17.30.
Ilmoittautuminen 27.2.2017 mennessä sihteerille ystavat.siff@fng.fi tai
puhelimitse 045 106 8484 (ma klo 14–16). Ryhmäkoko on 30 henkilöä.

Muuta tulevaa jäsenohjelmaa:
(Ilmoittautuminen/lisäinfoa vasta myöhemmin)
- Vuosikokous 14.3.2017 klo 17.00 Sinebrychoffin taidemuseossa.
Vuosikokousesitelmä: Kerstin Ilander: Hjalmar Linder
- Perinteinen kevätretki kartanoihin 6.5.2017
- Matka Italiaan Genovan seudulle 18.–22.10.2017
Joululahjavinkki: Anna ystävällesi yhdistyksen jäsenyys joululahjaksi!
Voit ostaa jäsenyyden lahjaksi museon kassapisteestä tai internetistä (lomakkeeseen ystävän yhteystiedot ja
maksuun viitteeksi lahjansaajan nimi ja 2017), http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/ystavat/.
Onnellista ja rauhallista joulua toivottaen,
Anna Ahtola
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 14–16)

