Medlemsbrev 2/2014

Bästa konstvän

En ny specialutställning, På resa med kvinnor - verk ur Ateneums samlingar, har öppnat på Sinebrychoffs
konstmuseum. Utställningen är öppen 27.3.-10.8.2014 och presenterar verk av kvinnliga konstnärer gjorda under
studie- och arbetsresor utomlands med början från 1800-talet.
På 1800-talet fanns ingen officiell konstakademi. Konstundervisning erbjöds av ritskolorna vid Helsingfors, Åbo
och Viborgs konstföreningar. Största delen av alla konstnärer blev tvugna att skaffa sig sin yrkeskunskap
utomlands. Kvinnor var inte välkomna att studera vid de europeiska konstakademierna före 1900-talets början.
De kvinnliga konstnärerna blev ofta privatelever hos de manliga konstnärerna och fortsatte sedan i de privata
akademierna som var avsedda för kvinnor.
Med på utställningen finns bl.a. Helene Scherfbeck, Ellen Thesleff, Elin Danielsson, Julia Stigzelius-de Cock,
Angelika Kauffman, Sigrid Schaumann och Anitra Lucander. Utställningen förverkligas i samarbete med
Ateneums konstmuseum.
Museets föreläsningsserie
Ons. 23.4.
Kl.18
Ons. 7.5.
Kl.18

FD Anna-Maria von Bonsdorff : Hopeinen taivas – Bretagne ja ulkoilmamaalaus
FM Virve Heininen: Taiteilijoiden matkoista Italiassa

Guidning för publiken sker på lördagar kl. 14 på finska och första lördagen i månaden kl. 13 på svenska.
Föreningens årsmöte hölls på Sinebrychoffs konstmuseum 12.3.2014, 22 medlemmar deltog.
Man beslöt att bibehålla styrelsens sammansättning, dvs. Jari Saine fortsätter som ordförande och Arthur
Aminoff som viceordförande. De övriga styrelsemedlemmarna är Ilona Ervasti-Vaintola, Eva Liljeblom, Martti
Rousi, Mats Welin, Henrik Meinander och Kari-Paavo Kokki.
På mötet godkändes bokslutet för år 2013 samt årsberättelsen och verksamhetsplanen och budgeten för år 2014.
Medlemsavgiften för år 2014 förblir densamma som tidigare.
Amanuens Reetta Kuojärvi-Närhi höll ett intressant och mycket uppskattat föredrag om den fascinerande värld
som öppnar sig i Paul och Fanny Sinebrychoffs miniatyrsamling.
Tid att förnya medlemskapet för år 2014! Medlemskapet för år 2013 gäller till slutet av april. Man kan förnya
sitt medlemskap genom en inbetalning på föreningens konto på Tapiola Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21,
BIC: TAPIFI22. Avgiften för årsmedlem är 40 €, för ständig medlem 600 €, för understödande medlem 100 €
och för medlem under 25 år 25 €. Den nya årsdekalen får man vid museets info-disk. Förfallodagen för
medlemsavgiften är 31.4.2014.
Föreningen har fått tillstånd till penninginsamling. Man kan nu göra donationer till föreningen, t.ex. i
samband med bemärkelsedagar! Donationerna bör inbetalas på ett eget donationskonto i Tapiola Bank FI63
3636 3010 7226 35, med referensen "donation".

PROGRAM FÖR MEDLEMMAR


Vi bekantar oss med konstsamlaren Einar Wulffs (1888-1978) magnifika samling i Villa Gyllenberg
8.5.2014 kl.18.00. Med på utställningen Pärlor-Samling Wulff finns sällan sedda verk av våra mest
älskade konstnärer. Till dessa konstnärer hör Albert Edelfelt, Alfred William Finch, Axel Gallén, Pekka
Halonen, Werner Holmberg, Amélie Lundahl, Hjalmar Munsterhjelm och Helene Shjerfbeck.
Guidningen sker på svenska.
Deltagaravgiften är 10 € och gruppens storlek är 20 personer.
Bindande anmälningar görs senast 16.4.2014 till sekreteraren, ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045
106 8484 (mån. 14-16). När bekräftelse på anmälan erhållits kan man betala deltagaravgiften på
föreningens konto Tapiola Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, referens "Villa Gyllenberg".



På Amos Andersons konstmuseum bekantar vi oss med Beda Stjernschanz (1867-1910) första
soloutställning. Ungefär 60 målningar och 20 teckningar presenterar konstnärens centrala verk såsom
Glasblåsarna (1894), Överallt en röst oss bjuder... (1895), Aforismen (1895), Irma (1895-1896) och
Pastoral (Primavera, 1897) samt mindre känd produktion.
Vår guide är museichef Kai Kartio. Guidningen sker på finska.
Deltagaravgiften är 10 € och gruppstorleken är 20 personer.
Bindande anmälan görs senast 29.4.2014 till sekreteraren, ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045 106
8484 (mån. 14-16). När bekräftelsen på anmälan erhållits kan man betala deltagaravgiften på
föreningens konto Tapiola Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, refens "Amos Andersson".



Slottsresa till södra Sverige 24-25.5.2014
I maj beger vi oss till det vårliga, grönskande Skåne för att bekanta oss med några slott på orten. Under
resan bekantar vi oss med Sövdeborg, Krageholm, Torup och Övedskloster.
Resan är fullbokad.



Höstresa till Tjusterby herrgård och Heinola stadsmuseum 6.9.2014
I september förverkligas igen den populära herrgårdsresan. Denna gång besöker vi Tjusterby herrgård
och Heinola konstmuseum.
Tjusterby medeltida herrgård ligger vid Pernåvikens västra strand i östra Nyland. Man känner till de
första ägarna från början av 1400-talet. Under sin långa historia har gården tillhört bl.a. släkterna
Fleming och Djäkn. Idag ägs slottet av släkten Antell. Det nuvarande slottsliknande corps-de-logiet är
byggt på 1860-talet.
Herrgården presenteras för oss av värdparet Eva-Karin Wilkko-Antell och Christer Antell.
Heinola konstmuseum firar sitt 50-årsjubileum med en ståtlig och festlig Barock-utställning.
Museidirektör Kari-Paavo Kokki presenterar utställningen för oss. Utställningen finns i tre utrymmen.
Den börjar med en återskapad kungasal på stadsmuseet. På konstmuseet bekantar vi oss med
barockföremål och barockkonst och i Galleria Lamberti besöker vi en barockinteriör specialbyggd för
utställningen. I Galleriet har man på ett stilfullt sätt skapat bl.a. ett sovrum och en studerkammare från
barocktiden.
Priset för utfärden är 85 €. I priset ingår resorna samt inträdesbiljetterna och lunch på Kapellet och
kaffe med tillbehör på Café Kailas. Lunchalternativen är boeuf bourguignon eller regnbågsfrestelse.
Antalet deltagare på utfärden är 30 personer.
Anmälan och val av lunchalternativ görs till sekreteraren, ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045
106 8484 (mån. 14-16), från och med 16.4.2014 och senast 15.8.2014. När bekräftelsen på anmälan har
erhållits kan man betala in på föreningens konto Tapiola Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, referens
"höstresa". Sista betalningsdagen är 22.8.2014.

På hösten öppnas en liten skulpturutställning samt en specialutställning med Pehr Hillerströms (1732-1816)
konst. I samband med den ordnas en presentation för medlemmar. Föreningen ordnar också en Bernhard
Henrik Crusell-kammarmusikkonsert som hänför sig till utställningens tema.
I oktober firar vi kväll med museidirektör Kirsi Eskelinen. Hon berättar om sina tankar om Sinebrychoffs
konstmuseum och dess utvecklande. Dessutom presenterar hon för medlemmarna två verk ur samlingen som är
viktiga för henne, Jacopo Bassanos Jungfru Maria, Jesusbarnet, Johannes Döparen och den Helige Antonius
abbotten samt Giovanni Boccatis Konungarnas tillbedjan.
Om dessa tillställningar och anmälan till dem meddelas närmare i höstens medlemsbrev.

Med en önskan om en ljus vår och varma sommardagar

Anna Väätänen
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045-1068484 (mån.14–16)

