Jäsenkirje 4/2014

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,

Sinebrychoffin taidemuseon ja ystäväyhdistyksen syksy on vilkas ja tapahtumia täynnä!
Museossa on avattu kaksi uutta erikoisnäyttelyä: Tukhoman Nationalmuseumin kanssa yhteistyössä toteutettu
erikoisnäyttely Pehr Hilleström – Välähdyksiä 1700-luvun elämästä sekä juhlavatunnelmainen
Veistoksellisen kaunis -veistosnäyttely. Ruotsin kuninkaallisen hovin kuvakutojana uransa aloittaneen ja
sittemmin ansiokkaaksi hovimaalariksi ryhtyneen Pehr Hilleströmin (1732–1816) viehättävän pikkutarkat
maalaukset ovat esillä 11.1.2015 asti. Veistosnäyttely on avoinna 3.5.2015 saakka.
Sinebrychoffin taidemuseon perinteinen ja kovasti toivottu ja odotettu luentosarja on alkanut!
Myös museon henkilöstöpuolella on tapahtunut muutoksia: Sinebrychoffin taidemuseon uusi intendentti FT
Ira Westergård on aloittanut toimessaan lokakuun alussa.
Museon syysohjelma:
ke 8.10. klo 18 FT Mikko Huhtamies: Innovaatioiden leviäminen 1700-luvulla
ke 15.10. klo 18 FT Liisa Lindgren: Johan Tobias Sergel ja klassismin perintö Suomen 1800-luvun kuvanveistossa
ke 22.10. klo 18 Dosentti, FT Leena Pietilä-Castrén: Antiikin kuvanveiston suomalainen kaanon
ke 29.10. klo 18 Amanuenssi Claudia de Brün: Taiteilijaelämää Roomassa
to 6.11. klo 12–20 Kuninkaan juhlat – ohjelmaa museossa 1700-tyyliin
ke 12.11. klo 18 FT FT Jessica Parland-von Essen: Estetiikan merkitys aateliskulttuurissa
ke 19.11. klo 18 FT Johanna Ilmakunnas: Naisten töistä 1700-luvulla
ke 26.11. klo 18 Professori Kirsi Vainio-Korhonen: Naiset kirjoittajina ja lukijoina Pehr Hilleströmin taiteessa.
ke 3.12. klo 18 Museonjohtaja, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki: Esineistö Pehr Hilleströmin maalauksissa.
Yleisöopastukset ovat lauantaisin klo 14 suomeksi ja kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 13 ruotsiksi.
Ystäväyhdistys on toteuttanut syksyn ensimmäisen retkensä – vierailun Tjusterbyn kartanoon ja
Heinolan kaupunginmuseoon. Tjusterbyssä ihasteltiin kaunista kartanomiljöötä ja hienoa taidekokoelmaa
ystävällisen ja vieraanvaraisen isäntäpariskunnan johdolla. Heinolassa museonjohtaja Kari-Paavo Kokki esitteli
hauskasti ja elävästi upean ja laajan Barokki-näyttelyn retkeläisille. Kiitokset retkeläisille ja retken isännille!

YHDISTYKSEN JÄSENOHJELMA:


17.10.2014 klo 16.30 vieraillaan Didrichsenin taidemuseon upeassa Edvard Munch – Elämän
tanssi -näyttelyssä.
Opastus on ruotsiksi. Osallistumismaksu on 15 euroa. Ryhmäkoko on 20 henkilöä.
Tilaisuus on toistaiseksi loppuunvarattu. Peruutuspaikkoja voi tiedustella sihteeriltä osoitteesta
ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse 045 106 8484 (ma klo 14–16).



23.10.2014 klo 18.00 vietetään iltaa museonjohtaja Kirsi Eskelisen seurassa.
Kirsi Eskelinen kertoo ajatuksiaan Sinebrychoffin taidemuseosta ja sen kehittämisestä. Hän esittelee
tilaisuudessa Jacopo Bassanon (1510–1592) maalauksen Neitsyt Maria, Jeesus-lapsi, Johannes Kastaja ja Pyhä
Antonius Apotti, joka johdatteli hänet nuorena opiskelijana vanhan taiteen tutkimuksen pariin. Teoksella
on erityisen kiinnostava omistajahistoria, johon nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua myös teoksen
taustapuolella olevien merkintöjä kautta.
Tilaisuus järjestetään museon valkoisessa kellarissa ja se on maksuton. Ryhmäkoko on 30 henkilöä.
Ilmoittautuminen sihteerille 20.10.2014 mennessä osoitteeseen ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse
045 106 8484 (ma klo 14–16).

Jacopo Bassano: Neitsyt Maria, Jeesus-lapsi, Johannes Kastaja ja Pyhä Antonius Apotti. 1560-luvun alkupuoli.
Kuva: Kansallisgalleria / Matti Janas.



Yhdistyksen varapuheenjohtaja Arthur Aminoff esittelee Tukholmassa Grand Antiques -messuja
jäsenille 21.11.2014 klo 11.00. Esittelyyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Lisätietoja Arthur Aminoffilta
sähköpostitse arthur.aminoff@galeriedonner.fi.



Tiistaina 25.11.2014 klo 19.00–21.00 museon empiresalissa järjestettävässä
hyväntekeväisyyskonsertissa eläydytään 1700-luvun tunnelmaan Pehr Hilleströmin ja säveltäjä
Bernhard Henrik Crusellin (1775–1838) johdattamana.
Konsertin tuotto käytetään Sinebrychoffin taidemuseon hyväksi.
Bernhard Henrik Crusell – Pehr Hilleströmin suomalainen aikalainen ja Ruotsin hovikapellin klarinetisti
– oli tunnetuin kamarimusiikkisäveltäjänä, mutta sävelsi sen lisäksi myös yhden oopperan, Pienen
orjattaren, ja muun muassa Suomen valtion sotilassoittokuntien kunniamarssin Crusellin marssin. Ennen
konserttia on mahdollisuus tutustua museon ainutlaatuiseen Pehr Hilleström -näyttelyyn.
Konsertissa esiintyvät laaja-alaisuudestaan tunnettu kansainvälisen uran luonut sopraano Piia Komsi
mukanaan nuoret huippulahjakkuudet klarinetisti Taavi Oramo ja pianisti Matleena Nyman.
Konserttilipun hinta on 50 euroa/henkilö.
Konsertissa on paikat 80 musiikinystävälle - voit kutsua mukaan myös omia vieraitasi!
Tilaisuudessa ei ole tarjoilua.
Ilmoittautuminen sihteerille 10.11.2014 mennessä osoitteeseen ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse 045
106 8484 (ma klo 14–16). Saatuanne ilmoittautumisvahvistuksen voitte maksaa osallistumismaksun
yhdistyksen tilille S Pankki IBAN FI65 3636 3010 1431 21, viesti "Crusell".



15.1.2015 klo 18.00 FM Ari Aho esittelee Paul ja Fanny Sinebrychoffin kokoelman esineistöä
jäsenille.
Tilaisuus on maksuton. Ryhmäkoko on 30 henkilöä.
Ilmoittautuminen sihteerille 12.1.2015 mennessä osoitteeseen ystavat.siff@fng.fi tai puhelimitse 045
106 8484 (ma klo 14–16).

Syksyllä myönnettiin yhdistyksen tunnustusstipendi museovalvoja Matti Heikalle kiitoksena hänen
esimerkillisen aktiivisesta työotteestaan Sinebrychoffin taidemuseon asiakaspalvelutehtävissä.
Sinebrychoffin taidemuseossa avataan seuraava erikoisnäyttely helmikuussa 2015. Gösta & Paul -näyttelyssä
Gösta Serlachiuksen ja Paul Sinebrychoffin kokoelmien vanhat mestarit käyvät mielenkiintoista vuoropuhelua
niin kokoelma- kuin teosparitasollakin. Sekä Gösta Serlachius että Paul Sinebrychoff olivat erityisen
kiinnostuneita muotokuvista.
Syksyllä 2015 matkustetaan jälleen taideaarteiden perässä – tällä kertaa kutsuu Pohjois-Italia!
Lisää vuoden 2015 tapahtumista kerrotaan seuraavassa jäsenkirjeessä.

Mukavaa loppusyksyä teille toivottaen,
Anna Väätänen
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 14–16)

