Medlemsbrev 3/2016

Bästa medlem,

Antalet besökare på Sinebrychoffs konstmuseum under första hälften av detta år har överstigit alla förväntningar.
Den ohejdat populära utställningen Ryska mästare − från Ajvasovski till Repin- besöktes av mer än 22 000
personer!
I juni öppnar en ny utställning, Tiepolo − Venetianska fantasier . Rolando och Siv Pierraccinis samling,
som presenterar för oss grafik och skisser av de venetianska mästarna. Till Rolando och Siv Perraccinis
enastående Tiepolosamling hör verk av Giovanni Battista (Giambattista) Tiepolo (1696-1770), samt hans söner
Giovanno Domenico (Giandomenico) Tiepolo (1727-1804)
och Lorenzo Baldissera Tiepolo(1736-1776).
Giambattistas verk var eftertraktade av furstar och kungar.
Far och söner bildade ett produktivt arbetslag från vilket
man beställde målningar till Europas kyrkor och palats. De
arbetade vid det spanska hovet 1762-1770 fram till
Giambattistas död. En del av utställningens verk hänför sig
till de stora beställningsarbetena i Tiepolos produktion.
Far och söner Tiepolo var också skickliga grafiker.
Giandomenico och Lorenzo studerade grafik och teckning i
sin fars verkstad. Ett av Tiepolos mest känd grafiska arbete,
Giamnbattista Tiepolos etsningsserie Capricci (1741-1742)
finns med på utställningen i sin helhet. Serien publicerades
redan under konstnärens livstid. I skisserna och grafiken
avspeglar sig luftigheten och lättheten, linjernas och
fantasimotivens lekfullhet och nytolkningar av traditionella
motiv, vilka var typiska för de venetianska mästarna.
Utställningen visas på Sinebrychoffs Konstmuseum 2.6.–
4.9.2016.

Giovanni Battista Tiepolo, Två magiker och ett barn.
Bild: Nationalgalleriet/Jenni Nurminen

Den stämningsfulla ikonutställningen Helig, skön och världslig, i museets källare, pågår fram till slutet av
året.

MUSEETS PROGRAM UNDER SOMMAREN 2016
Programmet är gratis för medlemmar av Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Inga anmälningar till
evenemangen.
På Helsingforsdagen 12.6. njuter vi av Paul Sinebrychoffs sällskap med en dramaguidning kl. 14.00.
Under Helsinki Pride-dagen 29.6. arrangeras en guidning med queertema kl.16.00.
Konstens natt 25.8. firas med venetianska fantasier:
kl.17.00 dramaguidning i hemmuseet
kl.18.00 guidning för publik Tiepolo – Venetianska fantasier
kl. 19.00, 19.30, och 20.00 konserter
Konserter:
4.6. kl. 14.00 Elever från Christian Juslins sångkurs
19.6. kl. 15.00 Elever från Irja Auroras mästarkurs

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM:


Vi bekantar oss med utställningen Tiepolo – Venetianska fantasier. Rolando och Siv Pieraccinis
samling under ledning av experten Erkki Anttonen 16.6. kl. 17.30.
Anmälan till sekreteraren senast 10.6. 2016 på adressen ystavat.siff@fng.fi eller tel. 045 106 8484
(mån 14-16). Deltagarantal 30.

Giovanni Battista Tiepolo, Stående filosof med stor bok.
Kuva: Nationalgalleriet/Hannu Aaltonen



Seglats till Sveaborg med kanonslupen Diana 24.8.2016.
I augusti gör vi en familjeutfärd till Sveaborg med den historiska kanonslupen Diana. Vi startar kl. 17.00
från Vedkajen i Norra Hamnen och återvänder med Sveaborgsfärjan till Salutorget.
På Sveaborg bekantar vi oss med Ehrensvärdmuseet tillsammans med en guide.
“Ehrensvärdmuseet ligger vid den ursprungliga borggården i Komendanthuset. Huset beboddes först av
Sveaborgs grundare, komendant Augustin Ehrensvärd. Museets interiör beskriver hur en
fästningskomendants kvarter såg ut på 1700-talet. Utställningen visar bl.a. porträtt, möbler och
fartygsmodeller.”
http://www.suomenlinnatours.com/ehrensvard-museo/

Bilderna:
http://www.suomenlinna.fi/kavijalle/museot/ehrensvard-museo/
http://www.suomenlinnatours.com/ehrensvard-museo/

På utfärden blir vi serverade förfriskningar och små munsbitar.
Deltagarantalet 40 personer, deltagaravgift 50 euro/person.
Anmälan till sekreteraren senast 12.8.2016 på adressen ystavat.siff@fng.fi eller per tel. 045 106 8484
(mån 14-16). Efter att ni fått bekräftelse på er anmälan kan ni betala deltagaravgiften till föreningens
konto S Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, meddelande “Båtfärd”.
Förfallodag 15.8.2016


Aija Staffans (Tekn.Dr) föreläser 22.9. kl.17.30 om Globaali ja lokaali Helsinki
kaupunkisuunnittelun kohteena.
Anmälan senast 19.9.2016 till sekreteraren på adressen ystavat.siff@fng.fi eller tel.045 106 8484 (mån
14-16). Deltagarantalet 70 personer..



6.-11.9.2016 njuter vi av konstskatterna och solen i Madrid och Toledo.
Resan är slutsåld.



Vi bekantar oss med konstskatterna i Presidentens slott på en guidad tur 20.9. kl. 14.00.
Guider är kammarrådet Kari-Paavo Kokki och slottsfogden Anne Puonti. Ingång till slottet sker från
Mariegatans sida.
Deltagarantalet är 30 personer. Föreningen debiterar en deltagaravgift på 20 € för
administrationskostnader.

Anmälan till sekreteraren 6.6. 2016 fr.o.m. kl. 14.00 på adressen ystavat.siff@fng.fi eller tel. 045 106
8484 (mån 14-16). Anmälningstiden går ut 7.9.2016.
Efter att ni fått bekräftelse på er anmälan kan ni betala deltagaravgiften till föreningens konto S Bank
IBAN FI65 3636 3010 1431 21, meddelande “Presidentens slott”. Förfallodag 9.9.2016.

Övrigt kommande medlemsprogram:
(Anmälan senare)
- 19.11. gör vi en resa till Åbo, där vi ser Kungens tal på Åbo Svenska Teater.

Glada sommarhälsningar,
Anna Ahtola
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 14–16)

