Jäsenkirje I/2013

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Yhdistyksen ensimmäinen toimintavuosi 2012 oli täynnä iloisia ja onnistuneita tapahtumia. Keväällä vierailtiin
Stensbölen ja Tervikin kartanoissa. Marraskuussa perehdyttiin taiteeseen ja antiikkiin Tukholman hurmaavissa
museoissa ja päästiin tutustumaan niiden ystäväyhdistysten toimintaan. Lisäksi yhdistys järjesti mm.
Sinebrychoffin sukuhistoriaa käsittelevän luennon jäsenilleen.
Vuosi 2013 on vasta alullaan, mutta takana on jo yksi suurta suosiota saanut jäsentilaisuus; ilta Tähtitorninmäen
observatoriossa.
Vuoden 2013 kohokohta Sinebrychoffin taidemuseossa on Michelangelo ja Sikstuksen kappeli erikoisnäyttely 15.2–19.5.2013.
Renessanssimestari Michelangelo Buonarrotin (1475–1564) teoksia on keväällä ensimmäistä kertaa esillä
Suomessa - Sinebrychoffin taidemuseossa! Erityislaatuinen näyttely tuo ihailtavaksi Michelangelon 15 omakätistä
piirustusta, jotka hän teki suunnitellessaan Sikstuksen kappelin maailmankuuluja freskoja. Piirustukset ovat
peräisin Michelangelon firenzeläisestä kotimuseosta Casa Buonarrotista. Näyttely on tehty yhteistyössä Associazione
MetaMorfosin ja Italian kulttuuri-instituutin kanssa. Näyttelyn oheisohjelmana järjestetään opastuksia, työpajoja ja
luentoja.
KEVÄÄN JÄSENOHJELMA:
•

Michelangelo ja Sikstuksen kappeli -opastus 28.2.2013 klo 18.00
Intendentti Minerva Keltanen opastaa ystäväyhdistyksen jäsenille erikoisnäyttelyn. Opastukseen mahtuu
mukaan 30 kuulijaa. Pyydämme halukkaita ilmoittautumaan 21.2.2013 mennessä osoitteessa:
ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse sihteerille 045–1068484 (ma klo14-16).

•

Vuosikokous 14.3.2013 klo 17.30
Yhdistyksen vuosikokous pidetään Sinebrychoffin taidemuseon punaisessa kellariholvissa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat ja lisäksi sääntömuutosehdotus,
jonka tarkoituksena on mahdollistaa aiempaa monipuolisempi tuki Sinebrychoffin taidemuseolle.
Kokouksen jälkeen Kari-Paavo Kokki kertoo museon kenties hienoimmasta huonekalusta:
G.A.Ditzingerin (1760-1800) mahonkisesta sylinterilipastosta, joka on alun perin kuulunut Kustaa III:n
sisarelle, Ruotsin prinsessa Sofia Albertinalle.
Illan ohjelman kruunaa konsertti, jossa Roope Gröndahl (piano), Sara Etelävuori (viulu) ja Martti Rousi
(sello) esittävät Maurice Ravelin Pianotrion a-mollissa.
Jäsenet saavat virallisen kutsun kokoukseen myöhemmin. Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen –
runsas osallistuminen on toivottua!

•

Matka Pietariin 26–28.4.2013
Huhtikuussa matkustetaan jälleen taideaarteiden perässä. Nyt kohteena on Pietari. Kolmipäiväisellä

matkalla vieraillaan suomenkielisen oppaan johdolla mm. Eremitaasissa, Venäläisen taiteen museossa,
Mariinski-teatterissa, Pietarhovissa sekä Gatchinan palatsissa. Ryhmäkoko on 20 henkilöä.
Eremitaasi, yksi maailman suurimmista taide- ja kulttuurihistoriallisista museoista, pitää kokoelmissaan
lähes kolme miljoonaa taide-esinettä. Pietarin historialliseen keskukseen sijoittuva museo koostuu
kuudesta kolossaalisesta 1700- ja 1800-luvun rakennuksesta, joiden lisäksi sillä on erilliset
museorakennukset myös Kazanissa, Viipurissa, Amsterdamissa ja Ferrarassa. Eremitaasissa päästään
tutustumaan loisteliaaseen huonekaluosastoon museon konservaattorin opastamana.
Venäläisen taiteen museon kokoelma kattaa maailman laajimman venäläisen taiteen kokonaisuuden.
Museon empiretyylinen päärakennus, joka rakennettiin alun perin suuriruhtinas Mihail Pavlovitsin
yksityisasunnoksi, kohosi Pietariin Taiteiden aukion laidalle 1819–1825 arkkitehti Carlo Rossin
suunnitelmien mukaisesti. Museon kokoelmaan kuuluu noin 400 000 teosta, jotka kattavat venäjän
taiteen historian aina 900-luvulta nykypäivään asti. Kokoelmaan kuuluu mm. Ilja Repinin, Vasili Perovin,
Mihail Vrubelin ja Ivan Aivazovskin maalauksia. Erityisen tunnettu museo on venäläisen avantgarden
kokoelmastaan. Vuonna 1895 perustettuun museoon kuuluu myös nykytaiteen osasto, joka avattiin
1980-luvun lopulla.
Mariinski-teatteri, Pietarin historiallinen huippuluokan ooppera- ja balettiteatteri, perustettiin vuonna
1860. Mariinski-teatterissa nautitaan ensi-iltahumussa Charles Gounod’n (1818–1893) säveltämästä
viisinäytöksisestä oopperasta Faust, jota johtaa kapellimestari – ja Mariinski-teatterin johtaja –- Valeri
Gergijev.
Suomenlahden etelärannalle, 29 kilometrin etäisyydelle Pietarista, sijoittuvan Pietarhovin palatsi- ja
puistoalueet rakennettiin pääosin 1700-luvulla. Pietariin kuuluva pikkukaupunki sai kaupunginoikeudet
1762. Venäjän vallankumoukseen asti Pietarhovi toimi pääasiassa keisarillisen perheen kesäasuntona sekä
palveluskunnan, henkivartiokaartin upseerien ja sotilaiden asuinalueena. Alueen puistot ja palatsit
museoitiin ja kansallistettiin 1918. Pietarhovin tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat mm. Suuri
suihkulähdekaskadi, barokkityylinen Suuri palatsi sekä säännöllisine käytävistöineen viehättävät Ylä- ja
Alapuistot.
Gatchinan palatsi- ja puistokokonaisuus, jonka Katariina Suuri lahjotti aikanaan suosikilleen kreivi
Grigori Orloville 1765, on polveilevan historiansa aikana kokenut suuria muutoksia niin ulkoisesti kuin
omistajasuhteiltaankin. Palatsi rakennettiin 1766–1781 Antonio Rinaldin suunnitelmien mukaisesti.
Kreivin kuoltua jo kaksi vuotta palatsin valmistumisen jälkeen, Katariina osti sen pojalleen Paavali I:lle.
Paavali I muokkasi palatsin ulkomuotoa radikaalisti aiempaa linnoitusmaisemmaksi lisäten siihen
mm.torneja ja puistoja. Palatsin interiööri upeine saleineen ja salonkeineen sai samassa vaiheessa
kuitenkin uusklassisen ilmeen. Palatsi kärsi mittavia vaurioita toisessa maailmansodassa ja korjaustyöt
jatkuvat yhä tänäkin päivänä. Gatchinassa tutustutaan palatsin ja puiston lisäksi myös palatsin
taidekokoelmaan.
Matkalla yövytään Petro Palace Hotelissa, joka on uusi viehättävä 4-tähden hotelli loistavalla sijainnilla
kivenheiton päässä Eremitaasista. Matka taitetaan Allegro-junalla: meno 1.luokassa ja paluu 2.luokassa.
Matkan hinta on eritelty tarkemmin liitteessä. Hinta kattaa viisumin, junamatkat, hotellin, koko ohjelman
pääsymaksuineen ja aterioineen. Lisäksi viimeistään 14.3.2013 suoritetaan ilmoittautumismaksu 50 €
yhdistyksen tilille: Tapiola Pankki IBAN FI 6536 3630 1014 3121, BIC: TAPIFI22, viitteeksi ”Pietari”.
Sitovat ilmoittautumiset joko puhelimitse tai sähköpostilla matkatoimistoon (ohjeet liitteessä)
15.2.2013 alkaen, mutta viimeistään 11.3.2013.
Matkatoimiston yhteystiedot: leila.suonala@kalevatravel.fi. Puh. +358 (0) 205 615 294.
Syksyllä tutustutaan jälleen kotimaisiin kartanoihin. Vuodentakainen suosittu kartanoretki saa jatkoa 14.9.2013,
jolloin vierailukohteena ovat Malmgårdin ja Kullan kartanot itäisellä Uudellamaalla. Kartanoretkestä kerrotaan
tarkemmin seuraavissa jäsenkirjeissä.

Aurinkoista ja valoisaa vuodenalkua!
Anna Väätänen
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 14–16)

