Medlemsbrev 2/2013
Bästa medlem,
Våren är här, så även på Sinebrychoffs konstmuseum. Specialutställningen Michelangelo och Sixtinska
kapellet, 15.2.-19.5. 2013, har fått en mycket positiv respons i medierna och är en stor publikframgång. Till dags
dato har över 18 000 besökare beundrat utställningen och slutspurten kommer ännu! Den 6.3. firades
Michelangelos födelsedag med hela 1421 besökare. Utställningsprogrammets expertföreläsningar och
croquisverkstaden har lockat till sig vänner av både Michelangelo och muséet i glädjande mängd.
Följande specialutställning på muséet, Träd är dikter, 31.5.2013-12.1.2014, jämför modern fotokonst med gamla
målningar och teckningar som föreställer träd. Fotokonstnärerna Taneli Eskola, Pentti Sammallahti, Ritva
Kovalainen och Kristoffer Albrecht har valt verk från Sinebrychoffs och Ateneums samlingar att föra dialog med
deras egna arbeten. Bland dessa gamla verk hittar vi bl.a. Albrecht Durer, Francisco Goya, Jacob van Ruisdael
samt de inhemska mästarna Albert Edelfelt, Akseli Gallén-Kallela och Hugo Simberg.
Det viktiga temat i utställningen är trädet, dels som centralt och ofta självklart element i landskapet, men också
som symbol för människan och livet. Verken anknyter till varandra i ett gemensamt känsloläge som är
oberoende av tid, omgivning och teknik. Utställningens själ utkristalliseras i Kahlil Gibrans tanke:”Träd är dikter
som jorden skriver till himlen”.
I juli fylls Helsingfors och Sandviken av enorma segelfartyg, när den internationella segeltävlingen The Tall
Ships Races 2013 anländer till staden.I släkten Sinebrychoff var speciellt Nicolas Sinebrychoff (1856-1896) en
ivrig och ambitiös seglare. Han var en inflytelserik medlem i Nyländska Jaktklubben (NJK) och valdes till
kommodor redan 1885. På NJK:s 25 års fest 1886 donerade Nicolas Sinebrychoff en challengepokal som bär
hans namn. Pokalen är formgiven av Oscar Kleineh.
I samband med The Tall Ships Races öppnas en liten utställning på Sinebrychoffs konstmuseum. Man kommer
bl.a. att ställa ut Sinebrychoffspokalen, teckningar av Oscar Kleineh samt annat maritimt material med
anknytning till släkten Sinebrychoff.
Föreningens årsmöte hölls på muséet den 14.3.2013. Man behandlade bokslutet för år 2012,
verksamhetsberättelsen samt verksamhetsplan och budget för år 2013. Bokslutet för år 2012 fastställdes. Man
beslöt att överföra 15 000 € till fonden för anskaffning av konst och att anteckna 5662,62 € som överskott från
föregående räkenskapsår till överskott/underskottkontot enligt styrelsens förslag. Man beslöt att inte höja
medlemsavgiften.
Styrelsen återvaldes. Jari Saine fortsätter som ordförande och Arthur Aminoff förblir viceordförande. Till
styrelsen hör dessutom Ilona Ervasti-Vaintola, Mats Welin, Henrik Meinander, Eva Liljeblom, Martti Rousi och
Kari-Paavo Kokki. GHR Barbro Löfqvist fortsätter som revisor, likaså ekonom Päivi Koskela som suppleant.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till stadgeändring vilken möjliggör föreningen att stöda muséet på ett mer
mångsidigt sätt.
Efter den officiella mötesdelen höll Kari-Paavo Kokki ett engagerat föredrag om en sekretär tillverkad av
G.A.Ditzinger åt den svenska prinsessan Sofia Albertina samt om de intrikata hovförhållandena på 1700-talet.
Kvällens höjdpunkt blev konserten med Maurice Ravels underbara pianotrio i a-moll. Martti Rousi spelade cello,
Sara Etelävuori violin och Roope Gröndal piano. I mötet deltog 24 personer.

Föreningens andra verksamhetsår har börjat med fart och utvecklingen av medlemsantalet har varit mycket god –
för tillfället har föreningen redan 245 medlemmar!
Medlemskapet i föreningen för år 2012 upphör 30.4.2013. Ifall du blev medlem 2012 och inte förnyat ditt
medlemskap kan du göra det genom att betala in medlemsavgiften på konto i Tapiola Bank IBAN FI65 3636
3010 1431 21, BIC:TAPIFI22. (Årsmedlem 40€, ständig medlem 600€, understödande medlem 100€, medlem
under 25 år 25€).

MEDLEMSPROGRAM:


Fotograf Taneli Eskola presenterar Träd är dikter-specialutställningen för medlemmarna torsdagen
den 13.6.2013 kl. 18.00. Gruppstorleken är 30 personer. Förhandsanmälan bör ske till sekreteraren
ystavat.siff@fng.fi eller 045-1068484 (må 14-16) före den 6.6.2013.



Den 14.9.2013 besöker vi Malmgård och Kulla gård i Östra Nyland.
Malmgård har anor femhundra år bakåt i tiden. Den är känd för sitt slottslika corps-de-logi i
nyrenässans samt sin bryggeriverksamhet och högklassiga ekologiska odling. Gården har tillhört den
grevliga släkten Creutz sedan 1600-talet. Greve Johan Creutz presenterar sin släktgård. Efter det avnjuter
vi lunch. Till lunchen serveras gryta på vilt med korn-risblandning som tillbehör – även ett vegetariskt
alternativ finns att få. Efterrätten är mannagrynspudding med sylt. Var vänlig och meddela ditt
lunchalternativ till sekreteraren i samband med anmälan.
Kulla gårds historia sträcker sig till medeltiden då det var frälsegods. Den vackra parkens äldsta delar
härstammar från 1700-talet. Herrgårdens helhet avspeglar på ett utmärkt sätt det traditionella byggandet
från 1700-talet till 1900-talet. Kulla gård presenteras av professor Bo Lönnqvist och agronom Stina
Björksten.
30 personer ryms med på utfärden.Anmälningarna sker till sekreteraren senast den 28.8.2013,
antingen med e-post, ystavat.siff@fng.fi eller telefon 045-1068484.
Priset på utfärden är 90€/person. När du fått bekräftelse på din anmälan kan du betala avgiften på
föreningens konto: Tapiola Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, BIC:TAPIFI22, referens
”Herrgårdsresa”. Förfallodagen är den 4.9.2013.
Tidtabell:

9.00 Bussen avgår från Kiasma mot Malmgård.
10.30-12.00 Vi bekantar oss med Malmgård
12.00 Lunch på Malmgård
13.00-14.00 Färden fortsätter mot Kulla gård
14.00-16.00 Vi bekantar oss med Kulla gård
18.00 Bussen återkommer till Kiasma

På hösten har medlemmarna ett enastående tillfälle att bekanta sig med konsten att konservera gammal konst.
Vi får också träffa konservatorerna i muséets konserveringsutrymmen.
Dessutom öppnar muséet en grafikutställning med djurmotiv riktad till hela familjen, Sinebrychoffs djur
12.9.2013-19.1.2014. Utställningen Troskyldiga lögner 25.9.-1.12.2013 behandlar det övernaturliga i gammal
bildkonst med hjälp av den moderna mediakonstens teknik.
I nästa medlemsbrev kommer närmare information om höstens program!

En skön sommar med värme och sol önskar

Anna Väätänen
Sekreterare
vanner.siff@fng.fi /tel. 045-1068484 (må 14-16)

