Medlemsbrev I/2013

Bästa konstvän,
Föreningens första verksamhetsår var fullt av glada och lyckliga tilldragelser. På våren besökte vi herrgårdarna
Stensböle och Tervik. I november bekantade vi oss med konst och antikviteter på Stockholms fantastiska museer
och fick en introduktion till andra vänföreningars verksamhet.
År 2013 har nätt och jämnt börjat, men bakom oss har vi redan den välbesökta medlemsaftonen på universitetets
tidigare observatorium.
Årets höjdpunkt på Konstmuseet Sinebrychoff utgörs av utställningen Michelangelo och Sixtinska kapellet
15.2–19.5.2013.
För första gången i Finlands historia visas verk av renässansmästaren Michelangelo Buonarrotti (1475–1564) och
det på Konstmuseet Sinebrychoff! Utställningen presenterar 15 av konstnärens originalskisser från
planeringsarbetet för de världsberömda freskerna i Sixtinska kapellet i Vatikanen. Teckningarna kommer från
hemmuseet Casa Buonarroti i Florens. Utställningen görs i samarbete med Associazione MetaMorfosi och Italiens
kulturinstitut. I samband med utställningen ordnas guidningar, workshops och föreläsningar.
VÅRENS PROGRAM:


Guidad visning av utställningen Michelangelo och Sixtinska kapellet 28.2.2013 kl. 18.00
Intendent Minerva Keltanen presenterar utställningen för föreningens medlemmar. Plats finns för 30
deltagare. Vi ber om anmälan senast 21.2 på adressen: ystavat.siff@fng.fi eller per telefon till
sekreteraren 045–1068484 (måndagar kl. 14-16).



Årsmöte 14.3.2013 kl. 17.30
Föreningens årsmöte hålls i museets röda källarvalv. Mötet behandlar de stadgeenliga ärendena, samt ett
förslag till stadgeändring som skall göra det möjligt för föreningen att på ett mångsidigare sätt stöda
museet.
Efter mötet presenterar Kari-Paavo Kokki den kanske främsta enskilda möbeln i museets samlingar: en
cylindersekretär som var G.A.Ditzingers (1760-1800) mästerstycke. Sekretären är gjord enligt ritningar
av Louis A. Masreliez och den tillhörde ursprungligen Gustav III:s syster, prinsessan Sofia Albertina.
Kvällen kröns av en konsert, där Roope Gröndahl (piano), Sara Etelävuori (violin) och Martti Rousi
(cello) framför Maurice Ravels pianotrio i a-moll.
En officiell kallelse till mötet följer senare. Ingen anmälan behövs – vi hoppas på en god uppslutning!



Resan till S:t Petersburg 26–28.4.2013
I april beger vi oss åter på spaning efter konstskatter, denna gång med S:t Petersburg som mål. Under
den tre dagar långa resan besöker vi under ledning av en finskspråkig guide bl.a. Eremitaget, Mariinskijteatern, Peterhof och Gatjina-palatset. Högst 20 personer ryms med på resan.

Eremitaget, ett av världens största konst- och kulturhistoriska museer, har över tre miljoner
konstföremål i sina samlingar. Museet i S:t Petersburgs historiska centrum fyller sex kolossala byggnader
från 1700- och 1800-talen, vartill kommer filialer i Kazan, Viborg, Amsterdam och Ferrara. På
Eremitaget kommer en av museets konservatorer att presentera mekaniska möbler gjorda av ebenisterna
David Roentgen (1743-1807) och Heinrich Gambs (1765-1831).
Museet för rysk konst grundades år 1895 och förvaltar inom sitt specialområde de mest omfattande
samlingarna i världen. Huvudbyggnaden i empire uppfördes 1819–1825 enligt arkitekten Carlo Rossis
ritningar, ursprungligen som privatresidens för storfurst Michail Pavlovitj. I museets samlingar ingår
omkring 400 000 verk, som täcker den ryska konstens historia från 900-talet fram till i dag, bland dem
målningar av Ilja Repin, Michail Vrubel och Ivan Aivazovskij. Speciellt känd är museet för sin samling av
ryska avantgardisters verk. Museets avdelning för nutidskonst invigdes i slutet av 1980-talet.
Mariinskij-teatern har sedan den grundades 1860 hört till de främsta opera- och balettscenerna i
världen. Vi kommer att få uppleva stämningen där, när en nyuppsättning av Charles Gounods femaktade
opera Faust får sin premiär under ledning av teaterns chef och chefdirigent Valerij Gergijev.
Peterhof, 29 kilometer från stadens centrum, ligger vid Finska vikens södra strand. Småstaden, som i
dag ligger inom S:t Petersburgs gränser, fick stadsrättigheter 1762. Fram till ryska revolutionen fungerade
Peterhof som sommarresidens för den kejserliga familjen, samt som inkvarteringsplats för tjänstefolk,
soldater och officerare vid livgardet. Palatsen och parkerna nationaliserades 1918 och blev museum. Till
Peterhofs främsta sevärdheter hör den stora kaskaden, stora palatset i barockstil och de hänförande övre
och nedre parkerna med sitt regelbundna nätverk av alléer och gångar.
Gatjina-området donerades år 1765 av kejsarinnan Katarina den stora till hennes favorit Grigori Orlov.
Palatset har under sin händelserika historia genomgått stora förändringar. Det uppfördes under ledning
av Antonio Rinaldi, men vid greve Orlovs död endast två år efter att palatset stod klart, köptes det av
kejsarinnan som gav det vidare till sin son Paul (sedermera Paul I). Denne lät drastiskt förändra palatsets
exteriör i en mer befästningslik stil, han lät bygga torn och parkanläggningar. Interiören med sina
praktfulla salar och salonger fick en nyklassicistisk karaktär. Palatset skadades allvarligt under andra
världskriget och restaureringsarbetena fortgår den dag som är. I Gatjina bekantar vi oss också med
palatsets konstsamling.
Under resan övernattar vi på Petro Palace Hotel, ett nytt fyrstjärnigt hotell med utmärkt läge ett stenkast
från Eremitaget. Resan gör vi med Allegro-tåg: turresan i första klass, returen i andra. Resans pris
framgår ur bilagan. Priset täcker tågresorna, hotellet, samt hela programmet inklusive måltider. Utöver
detta bör en anmälningsavgift på 50 € erläggas senast 14.3.2013 på föreningens konto: Tapiola Bank,
IBAN FI 6536 3630 1014 3121, BIC: TAPIFI22, referens ”Pietari”. Bindande anmälningar via e-post
eller per telefon direkt till resebyrån (se bilaga) från 15.2.2013, dock senast 11.3.2013.
Kontaktinformation: Kaleva Travel. leila.suonala@kalevatravel.fi. Tel. +358 (0) 205 615 294.
Under hösten beger vi oss åter på herrgårdsbesök. 14.9.2013 får fjolårets populära herrgårdstur sin fortsättning,
då vi besöker Malmgård och Kulla gård i östra Nyland. Närmare uppgifter i nästa medlemsbrev.
Med önskan om en solig och ljus fortsättning på det nya året!
Anna Väätänen
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
Tel. 045–1068484 (måndagar 14–16)

