Medlemsbrev 3/2013

Bästa medlem,
Sandviken fylldes i juli i samband med Tall Ships Races av glatt stoj och hundratals väldiga segelbåtar med
besättningar och beundrare. Sinebrychoffs konstmuseum lockade besökare till miniatyrutställningen av
Sinebrychoffs challengepokal. Under segelevenemanget besöktes museet av mer än 2000 besökare, varav över
hälften deltog i museiverkstadens arbete.
Sinebrychoffs vänner skaffade våren 2013 en magnifik Ernst Kaps -flygel. Köpet av flygeln blev möjligt genom
specialdonationer av sex medlemmar. Flygeln renoverades och deponerades på Sinebrychoffs konstmuseum. Nu
smyckar flygeln den storslagna empiresalen! På basis av sitt serienummer är flygeln tillverkad i Dresden år 1900.
Tidigare har flygeln tillhört musikförläggare Robert Westerlund (1859-1922).
På våren skaffade föreningen en vacker miniatyrmålning av Jacob Henrik Rönngren (1756-1822) till samlingen.
Porträttmedaljongen är från 1798 och föreställer Johan Magnus Björnstierna (f. 1758). Den tidigare ägaren
önskade uttryckligen att porträttet skulle placeras i Paul och Fanny Sinebrychoffs fina miniatyrsamling på museet.
På hösten öppnar två specialutställningar vid sidan av Träd är dikter (31.5.2013-12.1.2014). Sinebrychoffs djurutställningen (12.9.-1.12.2013), som riktar sig till hela familjen visar förtjusande djurfigurer ur museets egna
grafiksamling. Det är framförallt holländsk grafik från 1600-talet. Bekanta djur, såsom grisar, får och kaniner
möter kameler och björnar i det röda källarvalvet.
I sin utställning Uppriktiga lögner, 26.9-1.12.2013 framtrollar mediakonstnär Hanna Haaslahti en magisk och
spöklik stämning. Utställningen hålls i andra våningens salar. Haaslahti projicerar kring de verk hon valt ur
museets samlingar en ljus- och ljudridå som, med hjälp av modern teknik, ger ett nytt innehåll åt verken. "Ju
längre teknologin utvecklas, desto närmare kommer den forna animistiska och vidskepliga världen”.

MEDLEMSPROGRAM:


14.9.2013 besöker vi Malmgård och Kulla herrgårdar i Östra Nyland. Utfärden är fullbokad. Bussen
går från Kiasma kl. 9.00.



26.9.2013 och 9.10.2013 presenterar konservatorerna Maija Santala och Ari Tanhuanpää museets
konserveringsverksamhet och utrymmen för föreningens medlemmar. Gruppstorlek 14 personer/ tillfälle.
Förhandsanmälning till sekreteraren, vanner.siff@fng.fi eller 045-1068484 ( mån 14-16), senast 23.9.2013.



En kväll på Ateneum 2.10.2013 kl. 17.30
Ateneums vänner inbjuder konstmuseet Sinebrychoffs vänner och Kiasmas vänner till en gemensam afton.
Kvällen börjar i Ateneumsalen där museidirektör Maija Tanninen-Mattila berättar om Ateneum och

intendent Anna-Maria von Bonsdorff presenterar utställningen Sjöns tjusning-konstnärskolonin vid Tusby
träsk, som öppnar 11.10.2013.
Från Ateneumsalen går man till Cubus i tredje våningen,där det serveras kaffe och man har möjlighet att
mingla. Dessutom kan gästerna bekanta sig med Ateneums permanenta samlingar.
Deltagandet är avgiftsfritt för Kiasmas och Sinebrychoffs vänner. 40 Kiasmavänner och 20
Sinebrychoffvänner ryms med. Förhandsanmälan till sekreteraren på vanner.siff@fng.fi eller 045-1068484
(mån. kl. 14-16) senast 23.9.2013.


Specialutställningen Uppriktiga lögner presenteras för medlemmarna av mediakonstnären Hanna
Haaslahti 10.10.2013 kl. 18.00.. Gruppstorleken är 30 personer. Förhandsanmälan till sekreteraren
vanner.siff@fng.fi eller 045-1068484 (mån. 14-16) senast 7.10.2013.



Christian Hornborg, arvtagare till den Sinebrychoffska släkten, berättar om sin barndom i den
nuvarande museibyggnaden 27.11.2013 kl. 18.00.
Det unika diskussionstillfället ordnas i museets vita källarvalv. Gruppstorleken är 30 personer.
Förhandsanmälan till sekreteraren på vanner.siff@fng.fi eller 045-1068484 (mån. 14-16) senast 20.11.2013.
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