Medlemsbrev II/2012
Bästa konstvän!
Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. höll sitt första årsmöte 21.3. 2012 i museets vita källare. Till medlemmar i
föreningens styrelse för den kommande treårsperioden valdes Jari Saine , Arthur Aminoff, Ilona ErvastiVaintola, Kari-Paavo Kokki, Eva Liljeblom, Henrik Meinander, Martti Rousi och Mats Welin. Jari Saine valdes
till styrelseordförande.
Efter mötet infann sig ett hudtratal intresserade, som fick höra Jari Saine berätta om föreningen och dess
tillblivelse. Därefter överräcktes föreningens första donation till Konstmuseet Sinebrychoff: Carl Frederik
von Bredas porträtt (ca 1814-1818) av den unge överstelöjtnanten Per Otto Adelborg utgör hädanefter
grundstenen i en förhoppningsvis snabbt växande samling donationer från föreningen. Tavlan är en donation av
Arthur Aminoff till föreningen, som i sin tur donerade den till museet. Den kompletterar museets samlingar, som
redan omfattar nio av von Bredas porträtt. Museichefen Ulla Huhtamäki framförde museets djupt kända tack till
donatorerna. Sedan fick museets empiresal göra tjänst som konsertsal: Kuhmo Chamber Soloists – Irina
Zakharenkova, Reka Szilvay, Vladimir Mendelssohn och Martti Rousi – förtollade festpubliken till tonerna av
Johannes Brahms pianokvartett i g-moll, op. 25.
Porträttet av Per Otto Adelborg är utställt på museets övre våning.
I maj och juni visas på övre våningen familjen Sinebrychoffs hemmuseum samt verk ur museets egna samlingar.
Höstutställningen En romantisk vy – Rademakers samling pågår 13.9.20102-13.1.2013. Föreningens
medlemskort ger gratis inträde till museets utställningar.
PROGRAM
26.5. 2012 Dagsutflykt till de östnyländska herrgårdarna Stensböle och Tervik.
Kl. 9.30 Bussen avhgår från Mannerheimplatsen (framför Kiasma).
Kl. 11 Ankomst till Stensböle där kammarrådet Henry Wiklund fungerar som ciceron.
Kl. 13 Lunch på restaurang Walgren´s i Borgå.
Kl. 14 Avfärd mot.
Kl. 14.30 Ankomst till det Ehrnrootska Tervik.
Kl. 16 Avfärd tillbaka till Helsingfors. Beräknad ankomsttid 17.30.
Deltagaravgiften är 70 €
Anmälan per e-post eller telefon till föreningens sekreterare på adressen Ystavat.Siff@fng.fi, tel. 09 17336 473
eller till museets kassa (tisdag-fredag kl 10-17) 09 1733 6460. Endast 40 personer ryms med på exkursionen. I
samband med anmälan , meddela ifall ni önskar fisk eller kött till lunch.
Under hösten arrangerar föreningen en föreläsning på museet i oktober samt en resa till Stockholm 9-10.11
2012. Om övrigt program meddelass senare.
Vårhälsningar
Claudia de Brün
Sekreterare

