Medlemsbrev I/ 2012
Bästa konstvän,
Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. grundades den 1.12. 2011. Föreningens nätsidor öppnades 24.2.2011 på
museets adress www.sinebrychoffintaidemuseo.fi. Under sitt första verksamhetsår koncentrerar sig föreningen på
medlemsvärvning i stor skala – en grundförutsättning för den egentliga verksamheten: att ge museet såväl
ekonomiskt som andligt stöd. Statens sparprogram reflekteras även i konstmuseets verksamhet, vilket gör vårt
stöd viktigare än någonsin tidigare.
Till 29.4. 2012 visar Konstmuseet Sinebrychoff uställningen Rembrandt – kopparplattans mästare, med 55
värdefulla grafikblad ur Eremitagets Dimitrij Rovinski-samling. Ur museets egna samlingar visas dessutom grafik
av Rembrandts elever och samtida. Utställningen ger besökaren en unik möjlighet att bekanta sig med en
revolutionerande grafikers stil och inflytande. Föreningens medlemskort ger gratis inträde.
Konstmuseets höstutställning En romantisk vy – Rademakers samling , 13.9.2012–13.1.2013 visar författaren
och TV-producenten Jef Rademakers privatsamling. Han har under de senaste årtiondena byggt upp en
högklassig samling, som ger en uttömmmade inblick i romantiken inom holländsk och flamländsk 1800talskonst.
Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. högtidlighåller inledandet av sin verksamhet med en tillställning
onsdagen den 21.3 2012 klockan 19.00 i museets vita källare.
Program
21.3.2012 kl. 19.00 (efter årsmötet):
19.00
i museets vita källare:
 föreningens ordförande Jari Saine
 museichef Ulla Huhtamäki
 föreningens viceordförande Arthur Aminoff
20.00
Konsert i empiresalen i andra våningen
 Kuhmo Chamber Soloists uppför Johannes Brahms pianokvartett i g moll op. 25 (1862)
Irina Zakharenkova, piano
Reka Szilvay, violin
Vladimir Mendelssohn, altviolin
Martti Rousi, cello
Anmälan per e-post eller eller telefon senast 16.3. till sekreteraren: Ystavat.Siff@fng.fi, tel. 09 17336 473
26.5.2012 arrangerar föreningen en heldagsutflykt till östra Nyland. Kammarrådet Henry Wiklund fungerar som
vår värd på Stensböle utanför Borgå och på det Ehrnroothska Tervik i Pernå har vi ägarfamiljen som ciceroner.
Under hösten arrangeras en föreläsning och en utlandsresa.
Föreningens styrelse hoppas att alla medlemmar aktivt deltar i medlemsvärvningen!
Vårhälsningar,
Claudia de Brün,
sekreterare

