Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,

Jäsenkirje III/ 2012

Syksyn lähestyessä lähetämme jäsenille päivitettyä tietoa Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry:n toiminnasta ja
ohjelmasta.
Yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous pidettiin keväällä ja siinä käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat
sekä valittiin kolmivuotisen hallituksen jäsenet. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jari Saine.
Yhdistyksen ensimmäinen taidelahjoitus, Carl Frederik von Bredan maalama nuoren everstiluutnantti Per Otto
Adelborgin muotokuva (n. 1814–18), muodostaa nyt Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry:n kokoelman peruskiven.
Muotokuva on ihailtavissa museon toisessa kerroksessa.
Yhdistyksen järjestämä keväinen kartanoretki onnistui hyvin kokonaisuudessaan ja antoi intoa järjestää lisää yhteisiä
matkoja ja tapahtumia, kuten seuraavaksi:
9.-10.11.2012 matka Tukholmaan
Yhdistys järjestää monipuolisen ja mielenkiintoisen matkan Tukholmaan. Kohteina esim. Nationalmuseum, jossa
tapaamme lounaalla museonjohtajan Berndt Arellin ja tutustumme näyttelyyn ”Stolthet och fördom”. Vierailemme
myös Ruotsin tärkeimmillä Grand Antiques -antiikkimessuilla, jossa saamme opastetulla kierroksella perehtyä mm.
upeisiin huonekaluihin, koruihin, taidelasiin sekä kiinalaiseen posliiniin. Toisena päivänä menemme Waldemarsuddeen
ja Hallwylska Museetiin.
Tarkempi alustava ohjelma ja ilmoittautumislomake ovat tämän kirjeen liitteenä. Ilmoittautuminen viimeistään pe
13.9.2012 suoraan matkatoimistolle (Kaleva Travel: pirjo.koljonen@kalevatravel.fi) sekä 50€ maksu
ystäväyhdistyksen tilille (Tapiola Pankki IBAN FI 6536 3630 1014 3121), viitteeksi Tukholma-Stockholm.
Sinebrychoffin taidemuseossa avautuu syysnäyttely Romanttinen näkymä – Kokoelma Rademakers. 13.9.2012–
13.1.2013 esillä oleva näyttely kattaa 70 alankomaista ja flaamilaista romantiikan kauden maalausta keräilijä Jef
Rademakersin kokoelmasta.
Näyttelyn yhteydessä järjestetään luentosarja:
13.9. klo 18:00 Jef Rademakers: The romantic has his head in the Clouds.
19.9. klo 18:00 Laura Kolbe, FT: Historiaa, romantiikka vai merimaisemia? Kansallista identiteettiä rakentamassa 1800luvun Belgiassa ja Alankomaissa.
26.9. klo 18:00 Minerva Keltanen, FM: Vanhan taiteen keräilystä.
3.10. klo 18:00 Yrjö Kaukiainen, FT: Hollannin tasavalta - kosmopoliitti merivalta.
10.10. klo 18:00 Ari Tanhuanpää, FM: Kadonnutta kulta-aikaa tavoittelemassa.
24.10.2012 klo 18 yhdistyksen esitelmätilaisuudessa Henrik Meinander luennoi aiheesta:
Jano tulonlähteenä: Sinebrychoffin perheen yritys ja varallisuus.
Törsten som inkomstkälla: Familjen Sinebrychoffs företag och förmögenhet.
Esitelmän jälkeen museon intendentti Minerva Keltanen kertoo museon kolmesta maalauksesta.
Kyseessä on jäsentilaisuus, mutta siihen voi kutsua myös vieraita, jotka voivat liittyä vaikka heti paikan päällä jäseniksi.
Alkuvuoden 2013 hohdokkain tapaus on Michelangelo ja Sikstiiniläiskappeli -näyttely, joka avautuu museossa 7.2.
ja jatkuu 12.5. asti. Tarkemmin näyttelystä kerrotaan seuraavassa tiedotteessa.
Jäsenet pääsevät näyttelyihin ja luentoihin ilmaiseksi esittämällä jäsenkortin ja saavat museokaupassa 10 % alennuksen!

Hyvää syksyä!
Reetta Kuojärvi-Närhi
yhteyshenkilö

