Medlemsbrev 5/2014

Bästa konstvän!

I november firade vi en kväll med vänföreningens festliga välgörenhetskonserten, som blev en succé. De
fantastiska Piia Komsi, sopran, Taavi Oramo, klarinetist och Matleena Nyman, pianist uppträdde med Bernhard
Henrik Crusell-tema. Ett varmt tack till artisterna och konsertpubliken!
De fina utställningarna, Pehr Hilleström- 1700-talet i blickpunkten och Skulpturellt vacker har samlat redan
över 7000 besökare.
Pehr Hilleström (1732-1816) började sin karriär som bildvävare vid kungliga svenska hovet och uppnådde
sedermera berömmelse som Gustav III:s hovmålare. Hilleströms förtjusande detaljrika målningar från dels
kolglödande bruksmiljöer, festbelysningar och eldsvådor till läckert ingående hovbeskrivningar är framme ända
till 11.1.2015.
Den festliga utställningen med klassisistisk skulptur är framme ända till 19.4.2015.
Följande specialutställning i Sinebrychoffs konstmuseum öppnar i mars 2015. I Gösta & Paul-utställningen
för de gamla mästarna från Gösta Serlachius´ (1876-1942) och Paul Sinebrychoffs (1859-1917) samlingar en
intressant dialog både på samlings- som verknivå.
Verken granskas på utställningen med hjälp av berättelser. För eftervärlden har mycken information och många
historier bevarats i brevväxlingar och arkiv om hur verken har anskaffats och deras betydelse för samlingarna och
samlarna.
Både Gösta Serlachius och Paul Sinebrychoff var speciellt intresserade av porträtt och lyckades skaffa sig verk av
samma konstnärer. Till utställningen valdes verkpar av sex konstnärer: Alessandro Allori, David Teniers d.y.,
Frans Hals (numera Okänd), Anthonisz van Ravesteyn, Jens Verspronck och Cornelis de Vos.
Den tillsammans med Serlachiusmuseerna verkställda utställningen är framme 6.2.2015-3.5.2015.
I samband med utställningen anordnas igen en serie föreläsningar i konstmuseet Sinebrychoffs regi. Den börjar
i februari när utställningen öppnats.
Guidningarna sker på lördagar kl.14 och på svenska första lördagen i månaden kl.13.
Fram till 17.1.2015 guidas på lördag också på ryska kl.12.
De populära konserterna som Helsingfors Konservatorium har gett fortsätter i december. Konserterna är
gratis för medlemmar i Konstmuseet Sinebrychoffs vänner.
Söndag 14.12.2014 kl.18.00
Njuter vi av julkonsert. Ritva Laamanens elever framför jullieder.

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM:


15.1.2015 kl. 18.00 FM Ari Aho, expert på antikviteter och museets
uppskattade guide, presenterar Paul och Fanny Sinebrychoffs samling
för medlemmarna.
Under guidningen bekantar vi oss i detalj med denna, med finska mått mätt,
ovanligt kvalitativa och omfattande helhets finaste föremål och möbler. Vi
granskar bl.a. matsalens luxuösa kabinettskåp.
Tillställningen är gratis och gruppstorleken är 30 personer.
Anmälningar sker till sekreteraren senast 12.1.2015 på adressen
vanner.siff@fng.fi eller per telefon 045 106 8484 (må kl. 14-16).



12.2.2015 bekantar vi oss med Konstmuseet Sinebrychoffs följande specialutställning.
Gösta och Paul -utställningen presenteras för medlemmarna av museidirektören Kirsi
Eskelinen.
Tillställningen är gratis och gruppstorleken 30 personer.
Anmälningar till sekreteraren senast 9.2.2015 på adressen vanner.siff@fng.fi eller per telefon 045 106
84848 (må 14-16).



Föreningens årsmöte hålls 19.3.2015 kl.17.00 på Sinebrychoffs konstmuseum.
Skild kallelse skickas senare,- Alla är välkomna med!



Vårutflykt till Serlachius konstmuseer i Mänttä 21.3.2015.
I mars beger vi oss till Mänttä, där vi bekantar oss med bl.a. utställningen Markisinnan och baronen-nordisk
nyrokoko, som är framlagd i Gösta-museet. Vi ser också konstsamlingen i Joenniemi herrgård och den av
G.A.Serlachius byggda kyrkan.
Tidtabell:
08.00 Start från Kiasma
12.00 Guidad tur
13.15 Lunch
Tid för att bekanta sig med Mänttä på egen hand.
15.00 Vi bekantar oss med kyrkan
20.00 Vi återvänder till Kiasma
Lunchmeny:
Soppa på skogssvamp med olivbröd
Griljerad innerfile av ekogris och bearnaisesås
Svartvinbärssorbet och mandelkaka
Kaffe eller té
Vegetariskt eller fiskalternativ finns att få.
Utfärdens pris är 90 € /deltagare. Lunchen ingår i resans pris. Kaffepausernas serveringar ingår inte
i priset.
Antalet deltagare är 30 personer.
Anmälan och lunchval till sekreteraren senast 5.3.2015 på adressen vanner.siff@fng.fi eller per
telefon 045 106 8484 (må 14-16).
När ni fått bekräftelse på er anmälan kan ni betala deltagaravgiften på föreningens konto S Bank IBAN
FI65 3636 3010 1431 21, meddelande “Mänttä”. Förfallodagen är 12.3.2015.



Annat program under 2015:
2.4.2015
9.5.2015
2.-6.9.2015

Besök i Rietz hemmuseum
Resa till Salo och Sagu på den traditionella herrgårdsresan.
Vi bekantar oss med Åminne och Paddais. Ägarfamiljerna guidar.
Konstresa till Padua och Veneto i Norditalien!
Museidirektör Kirsi Eskelinen verkar som expert på resan.

Om dessa händelser och hur man anmäler sig till dem kommer närmare information i följande
medlemsbrev. Tyvärr kan vi inte beakta förhandsanmälningar.

Nationalgalleriets medlemsförmåner för vänföreningarna har förnyats i museibutikerna!
Inköp minst 50€
Inköp minst 100€

rabatt 10%
rabatt 20%

Rabatten gäller i alla Nationalgalleriets museibutiker. Konstmuseet Sinebrychoffs vänner har sålunda
vänföreningens förmåner nu både i Kiasmas och Ateneums butiker!
Välkomna på juluppköp!

God och fridfull jul till alla önskar

Anna Väätänen
Sekreterare
vanner.siff@fng.fi
tel. 045 1068484 (må14–16)

