Medlemsbrev 4/2014

Bästa medlem,

Hösten på Sinebrychoffs konstmuseum och i vänföreningen är livlig och händelserik!
I museet har två specialutställningar öppnats: en utställning i samråd med Stockholms Nationalmuseum, Pehr
Hilleström - 1700-talet i blickpunkten, samt den festliga Skulpturellt vacker. Pehr Hilleström, som började
som bildvävare vid det kungliga hovet och sedermera blev en uppburen hovmålare, skapade de i sin
detaljrikedom förtjusande konstverk som nu är utställda fram till 11.1.2015. Skulpturutställningen är öppen till
3.5.2015.
Konstmuseet Sinebrychoffs traditionella och mycket efterlängtade föredragsserie har börjat!
Även bland museets peronal har förändringar skett. Museets nya intendent FD Ira Westergård har börjat sitt
arbete i början av oktober.
Museets höstprogram:
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: Taiteilijaelämää 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
on 3.12. kl. 18. Museidirektör, kammarrådet Kari-Paavo Kokki: Esineistö Pehr Hilleströmin maalauksissa
Guidningar för allmänheten sker lördagar kl. 14 på finska och första lördagen i månaden kl. 13 på svenska..
Vänföreningen besökte under sin första höstutflykt Tjusterby gård och Heinola stadsmuseum. I
Tjusterby fick vi beundra den vackra herrgårdsmiljön och den fina konstsamlingen under ledning av det vänliga
och gästfria värdparet. I Heinola presenterade museidirektör Kari-Paavo Kokki på ett roligt och livligt sätt den
fantastiska och omfångsrika Barock-utställningen. Tack till alla deltagare och utfärdens värdar!

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM:


17.10.2014 kl. 16.30 besöker vi konstmuseet Didrichsens fantastiska utställning, Edvard Munch Livets dans.
Guidningen är på svenska. Deltagaravgift är 15 €, gruppstorleken 20 personer.
Besöket är för tillfället fullbokat, men avbokningar kan efterfrågas av sekreteraren på adressen
ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045 106 8484 (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 utvecklingen av det. Hon presenterar Jacopo Bassanos (15101592) verk Jungfru Maria, Jesusbarnet, Johannes Döparen och den Helige Antonius Abboten. Verket vägledde
henne som ung studerande att forska i gammal konst. Det har en mycket intressant ägarhistoria som
man nu har möjligheten att bekanta sig med via de på verkets baksida gjorda anteckningarna.
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)

Jacopo Bassano: Jungfru Maria, Jesusbarnet, Johannes Döparen och den Helige Antonius Abboten.. Början av 1560-talet.
Foto: Finlands Nationalgalleri / Matti Janas.



Föreningens viceordförande Arthur Aminoff presenterar Grand Antiques -mässa för
medlemmarna 21.11.2014 kl. 11.00 i Stockholm. Tillställningen kräver inte förhandsanmälan.
Ytterligare information fås av Arthur Aminoff på adressen arthur.aminoff@galeriedonner.fi.

.



Tisdagen 25.11.2014 ordnas en välgörenhetskonsert i museets empiresal. 1700-talets och Pehr
Hilleströms atmosfär skapas med musik av Bernhard Henrik Crusell (1775-1838). Intäkterna från
konserten används för Konstmuseet Sinebrychoff.
Bernhard Henrik Crusell , Pehr Hillerström finländska samtida och klarinettist vid Kungliga Svenska
Hovkapellet, var mest känd som kammarmusiker, men komponerade också en opera, Lilla slafvinnan.
Dessutom är han upphovsman till finska statens militärmusikkårers honnörsmarsch, Crusells marsch.
Före konserten har man möjlighet att bekanta sig med den unika Pehr Hilleström-utställningen.
På konserten uppträder den för sin breda repertoar internationellt kända sopranen Piia Komsi samt de
unga talangerna klarinettisten Taavi Oramo och pianisten Matleena Nyman.
Konsertbiljetternas pris är 50€/person. Plats finns för 80 musikvänner- ni kan ta med er egna gäster!
Ingen serveringen sker under konserten.
Anmälan till sekreteraren senast 10.11.2014 på adressen ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045 106
8484 (mån kl. 14-16). Efter att ni erhållit bekräftelse på er anmälan, kan ni betala deltagaravgiften på
föreningens konto S Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, meddelande "Crusell".



15.1.2015 kl.18.00 presenterar FM Ari Aho för föreningens medlemmar föremål ur Paul och
Fanny Sinebrychoffs samling.
Tillställningen är gratis, deltagarantalet är 30 personer.
Anmälan till sekreteraren senast 12.1.2015 på adressen ystavat.siff@ fng.fi eller per telefon 045 106
8484 (mån 14-16).

På hösten gav föreningen ett hedersomnämnande i form av ett stipendium till museiövervakare Matti
Heikka för hans exemplariskt aktiva arbetsinsats i museets kundservice.
Följande specialutställning öppnas i februari 2015. I utställningen Gösta & Paul för de gamla mästarna från
Gösta Serlachius och Paul Sinebrychoffs samlingar en intressant dialog, både mellan samlingarna och verken.
Både Gösta Serlachius och Paul Sinebrychoff var speciellt intresserade av porträtt.
På hösten 2015 reser vi igen på jakt efter konstskatter. Denna gång kallar Norditalien!
Mera om händelserna under 2015 kommer i nästa medlemsbrev.

Skön höst önskar
Anna Väätänen
Sekreterare
Ystavat.siff@fng.fi
045 106 8484 (mån 14-16)

