Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,

Jäsenkirje IV/ 2012

Toimintavuoden viimeisessä kirjeessä kerrotaan vielä päivitettyä tietoa Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry:n
toiminnasta ja ensi vuoden ohjelmasta.
Yhdistyksen järjestämällä Tukholman matkalla 9.-10.11.2012 oli mukana 12 jäsentä. Tutustuimme ensin Grand Antik messuihin Nordiska Museetissa yhdistyksemme varapuheenjohtaja Arthur Aminoffin johdolla. Seuraavaksi nautimme
lounaan Nationalmuseumin johtajan Berndt Arellin ja Nationalmusei Vänner -yhdistyksen edustajien kanssa. Berndt
Arell opasti meille vielä mielenkiintoisen ”Stolthet och fördom” -näyttelyn. Seuraavana päivänä tutustuimme
Waldemarsuddeen, museon ystävät -yhdistyksen puheenjohtaja Hans Dyhlénin opastamana. Prinsens Kök ravintolassa nautitun maukkaan lounaan jälkeen suuntasimme Hallwylska Museetiin, jonka historiaan ja toimintaan
museonjohtaja Heli Haapasalo meidät perehdytti. Matka onnistui erittäin hyvin ja samalla saimme mahdollisuuden
solmia uusia suhteita merentakaisen naapurimme ”kollegoihin”.
Ensi vuoden hohdokkain tapaus on Michelangelo ja Sikstuksen kappeli -näyttely Sinebrychoffin
taidemuseossa 15.2–19.5.2013.
Michelangelo Buonarroti (1475–1564) on yksi taidehistorian suurimpia neroja ja nimiä. Hänen teoksiaan ei ole ollut
koskaan aikaisemmin esillä Suomessa ja näyttelyn aineisto keskittyy taiteilijan maalaukselliseen pääteokseen, Sikstuksen
kappelin freskoihin. Michelangelon 15 omakätisen piirroksen kautta voi tarkastella freskojen syntyprosessia ja nauttia
taiteilijan käden jäljestä.
Michelangelon elämää ja myös Casa Buonarrotin historiaa tehdään tutuksi. Casa Buonarroti on Michelangelon
nimikkomuseo Firenzessä, josta nämä näyttelyssä nähtävät piirustukset ja taideteokset ovat peräisin. Taiteilijan
sukulaiset ovat vaalineet suuren esi-isänsä muistoa ja taideteoksia tässä talossa vuosisatojen ajan.
Näyttely on tehty yhteistyössä Associazione MetaMorfosin ja Italian kulttuuri-instituutin kanssa. Ohjelmassa on opastuksia,
työpajoja ja luentoja.
Kevään 2013 ohjelmaa:
– 24.1. klo 18.00 järjestetään tilaisuus C.L. Engelin suunnittelemassa, vuonna 1834 valmistuneessa ja nyt hienoksi
remontoidussa Tähtitorninmäen Observatoriossa, jossa mm. eläydytään Paul Sinebrychoffin aikaiseen Helsinkiin.
Prof. Laura Kolbe puhuu aiheesta: "Sinebrychoffarnas Helsingfors: blickar på en stad i omvandling.
- Sinebrychoffien Helsinki: Silmäilyä muutoksen keskellä olevaan kaupunkiin".
Tilaisuuden hinta on 60 euroa. Hinta sisältää kiertokäynnin, esitelmän sekä illallisen noutopöydästä.
Mukaan mahtuu 50 henkilöä.
Sitovat ilmoittautumiset: 11.12 alkaen ja viimeistään 10.1. osoitteessa: ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse museon
infoon (09) 17336 460.
Maksun tulee maksaa tilille Tapiola FI65 3636 3010 143121, kun on saanut vahvistuksen, että mahtuu mukaan.
Maksuun viite: Observatorio.
– 28.2. klo 18.00 Intendentti Minerva Keltanen opastaa jäsenille Michelangelo ja Sikstuksen kappeli -näyttelyn.
Opastukseen mahtuu mukaan 30 kuulijaa. Pyydämme halukkaita ennakkoilmoittautumaan 21.2.2013 mennessä
osoitteessa: ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse museon infoon (09) 17336 460.
– 14.3. järjestetään Yhdistyksen vuosikokous klo 17.30. Kokouksen jälkeen Heinolan kaupunkimuseonjohtaja KariPaavo Kokki kertoo sylinterilipastosta, joka on kuulunut prinsessa Sofia Albertinalle. Ohjelma jatkuu 19.30
Iltamusiikilla Empiresalissa Martti Rousin järjestämänä.

– 26.–28.4.2013 jäsenillä on jälleen mahdollisuus päästä matkalle.
Kohteena on keväinen Pietari. Ryhmän koko on 20 henkilöä.
Matka tehdään Allegro junalla, lähtö pe 26.4. klo 06:12 Pietariin ja paluu Helsinkiin su 28.4. 20:25.
Majoitumme hotelli Petro Palaceen.
Vierailemme mm. Venäläisen taiteen museossa, Eremitaasin huonekaluosastolla ja Gatchina Palacessa. Ohjelmassa
myös ensi-ilta Oopperassa, jossa esitetään Gounodin Faust. Sunnuntaina ajetaan kantosiipialuksella Pietarhovin
puistoon ja palatsiin.
Tarkempi matkaohjelma ja hinnat ilmoitetaan erillisessä jäsenkirjeessä tammikuussa, mutta varatkaa jo päivät
kalentereistanne!
HUOM! Tervetuloa lahjaostoksille jouluiseen museokauppaan! Myynnissä tuttujen suosikkituotteiden
lisäksi myös ihastuttava valikoima jouluherkkuja, -kortteja ja koristeita. Jäsenille 10% alennus museokaupan
tuotteista!
Jäsenetuna myös ilmainen sisäänpääsy museoon yhdistyksen jäsenkortilla.

Hyvää loppuvuotta!
Reetta Kuojärvi-Närhi
yhteyshenkilö

