Jäsenkirje 4/2013

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,

Yhdistyksen syksy on ollut toimintarikas ja jäsentapahtumia täynnä – lämpimät kiitokset kaikille aktiivisille
osallistujille!
Syyskuinen vierailu Malmgårdin ja Kullan kartanoissa oli onnistunut ja kohteet osoittautuivat kaikessa
erilaisuudessaan hurmaavan erilaisiksi. Malmgård mykisti vierailijat hulppealla esineistöllään, Kullassa puolestaan
ihasteltiin pysähtyneen ajan tunnelmaa ja hienoa historiallista asukokoelmaa. Yhdistyksen jäsenet pääsivät syksyllä
myös harvinaislaatuiselle vierailulle museon konservaattorien luokse. Ateneumin ystävien kutsumina vietettiin
iltaa Ateneumissa Järven lumo -näyttelyyn tutustuen. Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistys esiintyikin illassa
edukseen runsaalla osallistujamäärällä.
Sinebrychoffin taidemuseo läpikäy suurta murrosta vuodenvaihteessa 2013–2014. Pitkäaikainen
museonjohtaja Ulla Huhtamäki jäi eläkkeelle 1.10.2013. Uuden museonjohtajan rekrytointi on jo aloitettu
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Virka täytetään 15.12.2013.
Vuoden 2014 alussa Sinebrychoffin taidemuseo siirtyy osaksi upouutta Kansallisgalleriaa. Valtion taidemuseo
muuttuu silloin organisaatiomuutoksen seurauksena julkisoikeudelliseksi Kansallisgalleria-säätiöksi.
Alankomaiseen ja flaamilaiseen taiteeseen keskittyvä kansainvälinen museokuraattoreiden verkosto CODART
julkaisi 15-vuotisjuhlansa kunniaksi komean verkkojulkaisun, jossa on edustettuna myös Sinebrychoffin
taidemuseo. Museon alankomaista ja flaamilaista kokoelmaa julkaisussa esitteli Minerva Keltanen. Artikkeli on
luettavissa osoitteessa http://bit.ly/1eMCkW8.
Museo on päässyt myös musiikkivideolle! Harjun nuorisotalon nuoret ideoivat museon pyynnöstä raikkaan
”ART, LIFE, LOVE” -musiikkivideon, jossa museon kokoelma herää henkiin rap-lyriikoiden siivittämänä.
Museo osallistuu videolla Museoliiton Propagandaprojekti-kilpailuun. Video on nähtävillä ja sitä voi äänestää
voittajaksi joulukuun loppuun asti osoitteessa http://on.fb.me/17e03wT.
Joulu tuo Sinebrychoffin taidemuseoon ihailtavaksi seimiasetelman, jossa Pyhä perhe on kuvattuna
kansanomaiseen tyyliin osittain raunioituneessa kylämiljöössä. Herkän seimikuvaelman on tehnyt anconalainen
Paolo Maria Capici vuonna 2000. Seimi on nähtävillä museossa 8.12.2013–5.1.2014.
Sinebrychoffin taidemuseossa on parhaillaan esillä 3 erikoisnäyttelyä: Puut ovat runoja (31.5.2013–12.1.2014),
Sinebrychoffin eläimiä (12.9.2013–19.1.2014) sekä Hanna Haaslahden mediataidenäyttely Vilpittömiä valheita (26.9.–
1.12.2013). Yleisöopastukset Puut ovat runoja -näyttelyyn ovat lauantaisin klo 14 suomeksi ja kuukauden
ensimmäisenä lauantaina klo 13 ruotsiksi.
Museon vuoden 2014 ensimmäinen näyttely Naisten matkassa aukeaa kevättalvella. Näyttely toteutetaan
yhteistyössä Ateneumin taidemuseon kanssa. Lisätietoa näyttelystä seuraavassa jäsenkirjeessä.
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Professori Eero Tarasti kertoo ja soittaa empiresalissa aiheenaan ”Joulu ja
musiikki”
Joulupukki vierailee museossa
Tutkija Juha Nirkko: ”Luo köyhän niin kuin rikkahan – herrasväen jouluista”
Joulukonsertti – laulustudio All Voice
Arkkitehti Reno Siradze ja kultaaja Raimo Snellman luennoivat kultauksesta ja
temperamaalauksesta

JÄSENOHJELMA:
•

Christian Hornborg, Sinebrychoffin suvun perillinen, kertoo lapsuudestaan ja elämästään
Sinebrychoffin nykyisessä museorakennuksessa 27.11.2013 klo 18.00.
Tilaisuus on toistaiseksi loppuunvarattu, mutta varasijoille voi vielä ilmoittautua! Tarkempaa tietoa sihteeriltä
ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse 045–106 8484 (ma 14–16).

•

Hyväntekeväisyystilaisuus 24.1.2014 klo 19.00–23.00.
Vuosi 2014 käynnistetään kamarimusiikkikonsertilla illallisineen 24.1.2014 Sinebrychoffin taidemuseossa.
Tilaisuuden tarkoituksena on kerätä varoja yhdistykselle Sinebrychoffin taidemuseon tukemista varten.
Konsertin huikeaan esiintyjäkaartiin kuuluvat oopperalaulaja Monica Groop, Martti Rousi (sello), Kiril
Kozlowsky (piano) ja Kaisa Kortelainen (huilu). Konsertin jälkeen nautitaan illallista museon
tunnelmallisessa holvikellarissa.
Illallisen yhteydessä järjestetään hyväntekeväisyyshuutokauppa, jonka meklarina toimii Wenzel Hagelstam.
Kaupattavia kohteita ovat mm. valokuvataiteilija Jorma Purasen teos Varjoja, heijastuksia ja kaikkea sellaista, 59
(2010) ja vuonna 1812 maalattu korkealaatuinen kopio David Teniersin maalauksesta. Alkuperäinen teos on
kuulunut Carl Gustav Tessinin kokoelmaan, jota pidetään Nationalmuseetin kokoelman keskeisenä
perustana.
Menu

Alkuruoka

Pääruoka

Jälkiruoka

Mustajuuri-perunakeitto
Tryffeliöljy
Leipäkrutonkeja
Paahdettua karitsan paahtopaistia
Tumma salviakastike
Paahdettuja säräjuureksia
Minibrownies
Macaron-leivoksia
Herukkakastike

Illalliselle voi halutessaan ilmoittaa suuremmankin pöytäseurueen – myös yhdistyksen ulkopuoliset vieraat
ovat tervetulleita!
Pukukoodina tumma puku.
Tilaisuuteen otetaan mukaan 70 henkilöä. Ilmoittautuminen ja ennakkohuutotarjoukset sihteerille
7.1.2014 mennessä joko sähköpostitse ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse 045–1068484 (ma 14–16).

Tilaisuuden hinta on 150 euroa /henkilö. Hinta kattaa illallisen ja ohjelman.
Saatuanne vahvistuksen ilmoittautumisestanne voitte suorittaa maksun yhdistyksen tilille: Tapiola
Pankki IBAN FI65 3636 3010 1431 21, BIC: TAPIFI22, viitteeksi ”Hyväntekeväisyystilaisuus”.
Maksun eräpäivä on 17.1.2014.
•

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 12.3.2014 klo 18.00 Sinebrychoffin taidemuseossa.
Vuosikokouksen yhteydessä amanuenssi Reetta Kuojärvi-Närhi luennoi Sinebrychoffin taidemuseon
miniatyyrikokoelmasta. Lisäksi esitellään yhdistyksen tekemät lahjoitukset.
Erillinen vuosikokouskutsu lähetetään ensi vuoden puolella.

Keväällä 2014 matkataan Etelä-Ruotsiin tutustumaan paikallisiin linnoihin. Retken pääkohteena on Ramelin
suvun omistama historiallinen Övedskloster-linna. Retkellä vieraillaan myös Sövdeborgin, Krageholmin ja
Torupin linnoissa. Matkan ajankohta on 24–25.5.2014. Matkaohjelmasta ja ilmoittautumisesta kerrotaan
tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.
Mahdollisesti keväällä matkustetaan jälleen myös Pietariin viime kevään kulttuurimatkan jalanjäljissä – tällä kertaa
ruotsinkielisen oppaan johdolla. Matkan toteutumisesta kerrotaan lisää seuraavassa jäsenkirjeessä.

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

