Bästa konstvän,

Medlemsbrev III/ 2012
När sommaren går mot sitt slut är det dags att ge uppdaterad information om föreningens verksamhet och program
under hösten.
I våras höll vi vårt första årsmöte, som behandlade de stadgeenliga ärendena. Därvid valdes en styrelse med treårigt
mandat. Till föreningens ordförande valdes Jari Saine. Föreningens första donation till museet, Carl Frederik von
Bredas porträtt (ung. 1814-1818) av den unge överstelöjtnanten Per Otto Adelborg, utgör grundstenen i föreningens
samlingar.
Vårens utflykt till Tervik och Stensböle blev mycket lyckad och gav uppmuntran till flera gemensamma resor och
evenemang. På höstens program står:
9-10.11.2012 Museiresa till Stockholm
Föreningen arrangerar en intressant resa till Stockholm. Vi ska besöka t.ex. Nationalmuseum och ha lunch med
museichef Berndt Arell. Vi ska också besöka Hallwylska Museet, Waldemarsudde och Grand Antiques, som är den
klart förnämsta antikmässan som ordnas i Sverige. Anmälningsblankett och preliminärt program medföljer detta
brev. Anmälan till resan bör göras senast fredag 13.9.2012 direkt till resebyrån (Kaleva Travel:
pirjo.koljonen@kalevatravel.fi) samt genom inbetalning av 50€ på föreningens konto (Tapiola Bank IBAN FI 6536
3630 1014 3121) med anteckningen Tukholma-Stockholm.
Konstmuseet Sinebrychoffs höstutställning En romantisk vy – Rademakers samling öppnas 13.9 och pågår till
13.1.2013. Författaren, teveproducenten och konstälskaren Jef Rademakers har under de senaste årtiondena byggt upp
en högklassig konstsamling. Samlingen ger en bred översikt över holländsk och flamländsk romantisk målningskonst
från 1800-talets mitt.
I samband med utställningen arrangerar museet en föreläsningsserie med följande program;
13.9 kl. 18.00 Jef Rademakers: The romantic has his head in the Clouds
19.9 kl. 18.00 Laura Kolbe, FT: Historiaa, romantiikkaa vai merimaisemia? Kansallista identiteettiä rakentamassa 1800luvun Belgiassa ja Alankomaissa.
26.9 kl. 18.00 Minerva Keltanen, FM: Vanhan taiteen keräilystä
3.10 kl. 18.00 Yrjö Kaukiainen, FT,: Hollannin tasavalta –kosmopoliitti merivalta
10.10 kl. 18.00 Ari Tanhuanpää, FM: Kadonnutta kulta-aikaa tavoittelemassa
24.10.2012 arrangerar föreningen en föreläsning på finska och svenska, där vi får höra professor Henrik
Meinander om
Jano tulonlähteenä: Sinebrychoffin perheen yritys ja varallisuus
Törsten som inkomstkälla: Familjen Sinebrychoffs företag och förmögenhet
Därefter presenterar intendent Minerva Keltanen tre målningar ur museets samlingar. Sammankomsten är till för
föreningens medlemmar, som naturligtvis uppmanas att ta med sig gäster – även som ett led i medlemsvärvningen.
En ljuspunkt i vintermörkret blir utställning Michelangelo och Sixtinska kapellet, som pågår 7.2-12.5.2013.
Närmare uppgifter i nästa medlemsbrev.,
Föreningens medlemskort ger gratis inträde till museets utställningar och föreläsningar, samt 10 % rabatt i museets
butik!
Trevlig höst!
Reetta Kuojärvi-Närhi
Kontaktperson

