Medlemsbrev 4/2013

Bästa konstvän!

Det har varit en höst fylld av händelser och verksamhet för medlemmarna. Ett varmt tack till alla aktiva
deltagare!
Utfärden till Malmgård och Kulla gård i september var lyckad och målen för utfärden förtjusande. Malmgård
förstummade gästerna med sina många fantastiska föremål. På Kulla fick vi beundra de fina historiska dräkterna
och insupa atmosfären från det förgågna. Föreningens medlemmar har också fått avlägga ett sällsynt besök hos
museets konservatorer. Vi har tillbringat en kväll på Ateneum inbjudna av vänföreningen därstädes. Vi fick också
bekanta oss med utställningen Den förtrollande sjön. Konstmuseet Sinebrychoffs vänner var välrepresenterad på
besöket.
Vid årsskiftet 2013-2014 genomgår Konstmuseet Sinebrychoff en stor förändring. Vår långvariga chef Ulla
Huhtamäki gick i pension 1.10.2013. Undervisnings- och kulturministeriet har redan påbörjat rekryteringen av en
ny direktör. Tjänsten skall tillsättas 15.12.2013.
I början av 2014 blir Konstmuseet Sinebrychoff en del av det nya Nationalgalleriet. Statens Konstmuseum blir
då genom en omorganisation den offentligrättsliga stiftelsen Nationalgalleriet.
Det internationella nätverket för museikuratorer, CODART, som koncentrerar sig på nederländsk och
flamländsk konst gav ut en stilig webbpublikation inför sitt 15- årsjubileum. Minerva Keltanen presenterade i en
artikel i publikationen den nederländska och flamländska samlingen i Sinebrychoffs Konstmuseum. Den finns att
läsa på adressen http://bit.ly/1eMCkW8 .
Museet finns på musikvideo! Ungdomarna från Åshöjdens ungdomsgård gjorde på museets begäran en fräsch
musikvideo "ART, LIFE, LOVE", där museets samling presenteras med rap-lyrik. Museet deltar i
Museiförbundets tävling Propagandaprojektet. Videon kan ses på adressen http://on.fb.me/17e03wT fram till
slutet av december. Man kan också rösta på den.
Under julen kan man beundra en krubba där den heliga familjen är framställd i folklig stil i ruinerna av en by.
Krubban är gjord av Paolo Maria Capici från Ancona år 2000. Krubban kan ses på museet 8.12.2013-5.1.2014.
Tre specialutställningar pågår som bäst på Sinebrychoffs Konstmuseum, Träd är dikter (31.5.2013–12.1.2014),
Sinebrychoffs djur (12.9.2013–19.1.2014) och Hanna Haaslahtis multimediainstallation Uppriktiga lögner (26.9.–
1.12.2013). Guidning för Träd är dikter sker på lördagar kl. 14 på finska och kl. 13 på svenska första lördagen i
månaden.
Museets första utställning 2014, Resa med damer, öppnas på vårvintern. Utställningen verkställs i samarbete
med Ateneum. Mer information om utställningen kommer i nästa medlemsbrev.

Program för museets föreläsningar:
20.11.2013
30.11.2013

4.12.2013

kl. 18.
kl.12.
kl. 13.
kl. 15.
kl. 18.

Professor Eero Tarasti spelar och berättar om "Julen och musiken" i empiresalen.
Julgubben besöker museet
Forskare Juha Nirkko: "Till rik, till arm- om herrskapens jular".
Julkonsert – All Voice
Arkitekt Reno Siradze och förgyllare Raimo Snellman föreläser om förgyllning och
temperamåleri.

MEDLEMSPROGRAM:


Christian Hornborg, medlem av släkten Sinebrychoff, berättar om sin barndom och sitt liv i
museets nuvarande byggnad 27.11.2013 kl. 18.00.
Tillställningen är för närvarande fullbokad, men man kan ännu anmäla sig på väntelistan! Närmare
information ger sekreteraren ystavat.siff@fng.fi eller nr. 045-106 84 84 ( mån. 14-16)



Välgörenhetstillställning 24.1.2013 kl. 19.00-23.00.
Året 2014 inleds med kammarmusikkonsert följd av supé 24.1.2014 på Sinebrychoffs Konstmuseum.
Avsikten med soiréen är att samla medel för understöd till museet. Konsertens fantastiska artister är
operasångerskan Monica Groop, Martti Rousi (cello), Kiril Kozlowky (piano) och Kaisa Kortelainen
(flöjt). Efter konserten avnjuter vi en supé i museets stämningsfulla källarvalv. Wenzel Hagelstam
förrättar en välgörenhetsauktion under supéen. Föremål som ropas ut är bl.a. Skuggor, reflexer och allt
sådant, 59 (2010) av fotograf Jorma Puranen och en mycket fin kopia av David Teniers målning från
1812. Originalet har hört till Carl Gustav Tessins samling, som anses utgöra grunden till Nationalmuseet
i Stockholm.
Meny

Förrätt

Huvudrätt

Efterrätt

Soppa på svartrot och potatis
Tryffelolja
Krutonger
Stekt rostbiff av lamm
Mörk salviasås
Ugnsstekta rotsaker
Minibrownies
Macaroner
Sauce Cassis

Man kan anmäla ett större sällskap till soiréen, även gäster utanför föreningen är hjärtligt välkomna!
Klädsel mörk kostym.
70 personer ryms med. Anmälningar och preliminära auktionsbud tas emot av sekreteraren fram
till 7.1.2014 antingen per e-post ystavat.siff@fng.fi eller 045-106 84 84 (mån. 14-16).
Priset för soiréen är 150€/person. I priset ingår supéen och programmet. Efter att man fått
bekräftelse på sin anmälan kan man betala soiréen på föreningens konto:Tapiola Bank IBAN
FI65 3636 3010 1431 21, BIC:TAPIFI22, referens "välgörenhetssoiré". Föfallodagen är 17.1.2014.



Föreningens årsmöte kommer att hållas 12.3.2014 kl. 18.00 på Sinebrychoffs konstmuseum.
I samband med årsmötet föreläser amanuens Reetta Kuojärvi-Närhi om museets miniatyrsamling,
dessutom presenteras donationerna föreningen gett.
En egen kallelse till årsmötet skickas i början av nästa år.

På våren 2014 reser vi till södra Sverige, för att bekanta oss med slotten där. Resans huvudmål är släkten Ramels
historiska Övedskloster. Under resan besöker vi också Sövdeborg, Krageholm och Torup. Resan går av stapeln
24-25.5.2014. Närmare information om programmet och anmälningen kommer i nästa medlemsbrev.
En ny resa till St.Petersburg, denna gång med svenskspråkig guide, blir kanske också aktuell på våren. Närmare
information kommer i nästa medlemsbrev.

I väntan på en god jul

Anna Väätänen
Sekreterare
vanner.siff@fng.fi
Tel. 045–1068484 (mån kl.14-16)

