Medlemsbrev 3/2014

Bästa konstvän,

Hösten närmar sig och för med sig en fläkt från 1700-talet till Sinebrychoffs konstmuseum!
Museet öppnar en ny specialutställning i september, Pehr Hilleström- 1700-talet i blickpunkten. I den unika
utställningen ser vi för första gången den svenske konstnären Pehr Hilleströms (1732–1816) verk. Hilleström
hörde till en av de mest uppburna konstnärerna på sin tid. Han avbildade livet under sin tid genom att granska
olika teman. Centrala motiv är bl.a. gustavianska interiörer med noggrant återgivna personer, exakta stadsmiljöer
med dramatiska och teatraliska händelser och jordnära bruksmiljöer och landskap. 50 verk av den mycket
produktiva konstnären, vars ämnesområden också varit vitt omfattande har valts ut. Två mycket intressanta
självporträtt finns också med.
Utställningen verkställs i samarbete med Nationalmuseet i Stockholm. Utställningen är öppen 4.9.2014-11.1.2015.
Museets förtjusande röda källarvalv fylls med skulpturer från den nyklassisistiska epoken. Utställningen
Skulpturellt vackert öppnar 4.9.2014. I utställningen ingår bl.a. verk av svensken Johan Tobias Sergel (17401818), dansken Bertel Thorvaldsen (1770-1844), tysken Emil Wolff (1802-1879) och finländarna Walter
Runeberg (1838-1920) och Johannes Takanen (1849-1885). På utställningen finns också Johan Tobias Sergels
Cyklopen Polyfemos spelar panflöjt utförd i rödkrita. Den ingår i föreningens egna samlingar.
Verken på utställningen ingår i Konstmuseet Sinebrychoffs och Ateneums samlingar.
Utställningen pågår till 3.5.2015.
Museets höstprogram:
to 4.9. kl.18 FD, Intendent (Stockholms Nationalmuseum) Mikael Ahlund: Pehr Hilleström
on 10.9. kl.18 Professor Matti Klinge: 1700-luvun kahdet kasvot
on 17.9. kl.18 FD Susanna Pettersson: Taidekokoelmien keräämisestä 1700-luvulla
on 24.9. kl.18 Bellmanafton på museet
on 1.10. kl.18 Ansvariga museilektor Leena Hannula: 1700-luvun kauneudenhoitoa
on 8.10. kl.18 FD Mikko Huhtamies: Innovaatioiden leviäminen 1700-luvulla
on 15.10. kl.18 FD Liisa Lindgren: Johan Tobias Sergel ja klassismin perintö Suomen 1800-luvun kuvanveistossa
on 22.10 kl.18 Docent, FD Leena Pietilä-Castrén: Antiikin kuvanveiston suomalainen kaanon
on 29.10. kl.18 Amanuens Claudia de Brün: Taiteilijaelämä Roomassa
to 6.11. kl.12-20 Konungens fest, program på museet i 1700-talsstil
on 12.11. kl.18 FD Jessica Parland-von Essen: Estetiikan merkitys aateliskulttuurissa
on 19.11. kl.18 FD Johanna Ilmakunnas: Naisten töistä 1700-luvulla
on 26.11. kl.18 Professor Kirsi Vainio-Korhonen: Naiset kirjoittajina ja lukijoina Pehr Hilleströmin taiteessa
Guidningar för allmänheten sker lördagar kl. 14 på finska och första lördagen i månaden kl. 13 på svenska.

Vänföreningen besökte i maj fantastiska slott i det grönskande Skåne. Under den lyckade och mycket
uppskattade resan bekantade man sig med Charlottenlund, Krageholm, Torup och Övedskloster under ledning
av värdfamiljerna.
De första stipendierna som stöder personalens skolning och museets forskning delades ut på våren. Två
resestipendier delades ut år 2014: ansvariga museilektor Leena Hannula (KuvO) för stöd i
doktorsavhandlingsarbetet i museologi och serviceansvariga Anna Väätänen (FM) för förkovran av
yrkeskunskap.

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM:


Höstexkursion till Tjusterby gård och Heinola stadsmuseum 6.9.2014.
Exkursionen är fullbokad.



11.9.2014 kl. 18.00 presenterar amanuens Reetta Nuolijärvi-Närhi specialutställningen Pehr
Hilleström-1700-talet i blickpunkten för medlemmarna. Gruppstorleken är 30 personer. Presentationen är
avgiftsfri.
Anmälningar till sekreteraren senast 8.9.2014 på adressen ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045
1068484 (mån kl. 14-16).



23.10.2014 kl. 18.00 firar vi kväll med museidirektör Kirsi Eskelinen. Hon berättar om sina tankar kring
konstmuseet Sinebrychoff och dess utveckling samt presenterar ett för henne betydelsefullt verk ur
samlingen, Jacopo Bassanos Jungfru Maria, Jesusbarnet, Johannes Döparen och den Helige Antonius
Abboten.
Tillställningen äger rum i museets vita källare och är avgiftsfri. Gruppstorleken är 30 personer.
Anmälan till sekreteraren senast 20.10.2014 på adressen ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045 1068484
(mån kl. 14-16)

25.11.2014 ordnar föreningen en konsert med kammarmusik av Bernhard Henrik Crusell. Konserten har
anknytning till Pehr Hilleström-utställningens tema. Närmare om konsertprogrammet och anmälningarna i
följande medlemsbrev.

En glad och händelserik höst önskar
Anna Väätänen
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
Tel. 045-1068484 (mån 14-16)

