Medlemsbrev IV/2012
Bästa konstvän,
I årets sista medlemsbrev från Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. ger vi uppdaterad information om föreningens
verksamhet, och program för det kommande året.
I föreningens resa till Stockholm 9-10.11.2012 deltog 12 medlemmar. VI bekantade oss först med utställningen Grand
Antiques på Nordiska museet under ledning av föreningens viceordförande Arthur Aminoff. Efter lunch på
Nationalmuseum med museichefen, överintendent Berndt Arell och representanter för föreningen Nationalmusei
vänner, guidade oss denne genom samlingarna och den intressanta utställningen ”Stolthet och fördom”, som visar
verk av svenska och franska 1700-talskonstnärinnor. Medlemmarna kände med glädje igen några verk från
Konstmuseet Sinebrychoff.
Följande dag besökte vi Waldermasudde med Hans Dyhlén, ordförande för museets vänförening, som guide. Lunch
serverades i Prinsens kök, varefter vi tog oss till Hallwylska palatset, där museichefen Heli Haapsalo invigde oss i
husets historia och museiverksamheten. Resan blev mycket lyckad och gav deltagarna tillfälle att knyta kontakter med
kollegerna i vänföreningarna.
Utställningen Michelangelo och Sixtinska kapellet på Konstmuseet Sinebrychoff 15.2-19.5.2013
Michelangelo Buonarroti (1475-1564) är ett av konsthistoriens största namn. Inga verk av honom har tidigare visats i
Finland. Utställningen presenterar 15 originalutkast till konstnärens huvudverk som målare, freskerna i Sixtinska
kapellet i Vatikanen. Genom dessa teckningar får betraktaren en inblick i freskernas tillkomstprocess. Utställningen
presenterar även konstnärens liv och museet Casa Buonarroti i Florens, som lånat ut konstverken. Ättlingar till
Michelangelo har i detta hus under århundraden vårdat sin förfaders minne och verk.
Utställningen görs i samarbete med Associazione MetaMorfosi och Italienska kulturinstitutet. I samband med
utställningen ordnas guidningar, workshops och föreläsningar.
Program för våren 2013:
– 24.1 kl 18.00 får vi besöka universitetets gamla obeservatorium, som stod färdigt 1834 enligt C.L. Engels ritningar.
Professor Laura Kolbe föreläser på svenska och finska under rubriken ”Sinebrychoffarnas Helsingfors: blickar på en
stad i omvandling – Sinebrychoffien Helsinki: Silmäilyä muutoksen keskellä olevaan kaupunkiin” om Helsingfors vid
Paul Sinebrychoffs tid. Därefter serveras en middagsbuffet. Deltagaravgiften är 60 €. I priset ingår rundvandring,
föredraget och middagen. Högst 50 personer kan delta i evenemanget. Bindande anmälningar från 11.12.2012 till
senast 10.1.2013 till adressen: ystavat.siff@fng.fi eller per telefon (09) 17336 460 till museets information.
Betalningen erläggs till föreningens konto Tapiola FI65 3636 3010 143121, efter erhållen bekräftelse på att plats
fortfarande finns. Meddelande: Observatoriet.
– 28.2 kl. 18.00 Intendent Minerva Keltanen presenterar Michelangeloutställningen. Förhandsanmälan senast 21.2 till
ystavat.siff@fng.fi eller per telefon (09) 17336 460 till museets information.

– 14.3 kl. 17.30 Föreningens årsmöte . Efter mötet förevisar chefen för stadsmuseet i Heinola, kammarrådet KariPaavo Kokki, ebenisten Gustaf Adolf Ditzingers (1760-1800) mästerstycke, en sekretär som tillhört prinsessan Sofia
Albertina. Under ledning av professor Martti Rousi avslutas kvällen med musik i empiresalen.
– 26-28.4.2013 ges 20 föreningsmedlemmar möjlighet att resa till ett vårligt St Petersburg. Resan görs med tåg, avgång
från Helsingfors fredagen 26.4 kl. 06.12, tillbaka i Helsingfors söndagen 28.4 kl. 20.25. Inkvartering på hotell Petro
Palace. Vi besöker bl. a. Museet för rysk konst, Eremitagets möbelavdelning och Gatjinapalatset. I programmet ingår
även ett operabesök, en premiärföreställning av Gounods Faust. På söndagen tar vi oss med bärplansbåt till Peterhof
för att bese parken och palatset.
Närmare reseprogram och priser kommer i nästa medlemsbrev, men anteckna redan nu datumet i kalendern.
OBS! Välkommen på julshopping i museets butik! Utöver det vanliga sortimentet saluförs ett urval
juldelikatesser, julkort och julprydnader. Med föreningens medlemskort får vi ju 10% rabatt på alla inköp
och gratis inträde till museet!
God jul och gott nytt år!
Reetta Kuojärvi-Närhi
Kontaktperson

