Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,

Jäsenkirje I / 2012

Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry. perustettiin virallisesti 1.12.2011. Alkutoimina hoidettiin rekisteröiminen
ja jäsenkorttien teettäminen. Yhdistyksen nettisivut julkaistiin 24.2. museon sivujen alasivuna. Yhdistyksen
ensimmäisen vuoden toiminta keskittyy hallintorutiinien hiomiseen ja suurimuotoiseen jäsenhankintaan - sen
onnistuminen on edellytys yhdistyksen perustoiminnalle eli museon tukemiselle sekä taloudellisesti että
henkisesti. Myös yhdistyksen tunnettavuuden kasvattaminen vaatii erityisponnisteluja. Valtion säästöohjelma
heijastuu museon toiminnassa, joten tuki on tärkeämpää kuin koskaan.
Yhdistyksen avajaistilaisuus pidetään 21.3.2012 klo 19 museon valkoisessa kellarissa. Tilaisuus huipentuu Kuhmo
Chamber Soloistsin konserttiin - Irina Zakharenkova, Reka Szilvay, Vladimir Mendelssohn ja Martti Rousi
esittävät Johannes Brahmsin pianokvarteton g-molli op 25 (sävellysvuosi 1862).
Sinebrychoffin taidemuseossa on 29.4.2012 saakka esillä Rembrandt – Kuparilaatan mestari -näyttely, jossa
ihailtavana on 55 arvokasta grafiikanvedosta Valtion Eremitaasin Dmitri Rovinski -kokoelmasta. Niiden lisäksi
esillä on Rembrandtin oppilaiden ja aikalaisten grafiikanvedoksia Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmista.
Näyttely antaa ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua tämän kumouksellisen grafiikan mestarin kädenjälkeen sekä
hänen vaikutukseensa. Jäsenet pääsevät ilmaiseksi esittämällä jäsenkortin.
Sinebrychoffin taidemuseon syysnäyttely Romanttinen näkymä – Kokoelma Rademakers, 13.9.2012 –
13.1.2013 tulee esittelemään asiantuntevan yksityisen keräilijän taidekokoelman. Kirjailija, televisiotuottaja Jef
Rademakers on viime vuosikymmenien aikana kerännyt korkealaatuisen kokoelman, joka tarjoaa kattavan
katsauksen 1800-luvun puolivälin hollantilaisen ja flaamilaisen romantiikan maalaustaiteeseen.
Jäsenohjelma
21.3.2012 klo 19:00 (vuosikokouksen jälkeen) avajaistilaisuus, ohjelma:
19:00
museon valkoisessa kellarissa:
• avauspuheenvuoro, yhdistyksen puheenjohtaja Jari Saine
• museon odotukset ystäväyhdistykselle, museonjohtaja Ulla Huhtamäki
• yllätyksen sisältävä puheenvuoro, yhdistyksen varapuheenjohtaja Arthur Aminoff
20:00
Museon suljettua yleisöltä siirrytään konserttiin toiseen kerrokseen empiresaliin.
• Kuhmo Chamber Soloists esittää Johannes Brahmsin pianokvarteton g-molli op 25
Irina Zakharenkova, piano
Reka Szilvay, viulu
Vladimir Mendelssohn, viola
Martti Rousi, sello
Tilaisuus päättyy klo 21.00.
Ilmoittautuminen sähköpostitse tai puhelimitse 16.3. mennessä sihteerille: Ystavat.Siff@fng.fi, p. 09 17336 473
26.5.2012 järjestämme koko päivän retken Itä-Uudellemaalle, jolloin tutustumme kamarineuvos Henry
Wiklundin opastuksella Stensbölen kartanoon, joka sijaitsee Porvoon ulkopuolella, ja Ehrnroothien Tervikiin
Pernajassa. Retkestä kerrotaan lähemmin huhtikuun jäsenkirjeessä.
Syyskaudella järjestämme yhden luentotilaisuuden ja mahdollisesti ulkomaanmatkan. Syksyn ohjelmasta kerrotaan
myöhemmin.
Yhdistyksen hallitus toivoo, että kaikki jäsenet suorittavat aktiivista jäsenhankintaa!
Hyvää kevättä!
Claudia de Brün
sihteeri

