Jäsenkirje 2/2017
Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Iloisia uutisia kerrottavana!
Yhdistys on saanut lahjoituksena pitkäaikaiselta jäseneltään Christian Hornemanin
(1765–1844 ) maalaaman tuntemattoman naisen miniatyyrimuotokuvan:
Lämmin kiitos anonyyminä pysyttelevälle taiteenystävälle!
Vinkki − jos teiltä sattuisi löytymään vastaavia lahjoituksia, olkaa rohkeasti
yhteydessä yhdistyksen hallitukseen.

VUOSIKOKOUS 2017
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 14.3.2017 Sinebrychoffin taidemuseossa.
Jäsenmaksut ja hallituksen jäsenmäärä säilytetään ennallaan vuonna 2017.

Christian Horneman,
Tuntemattoman naisen muotokuva.
Ajoittamaton.
Kuva: Kansallisgalleria/ Ari
Tanhuanpää

Hallituksessa erovuoroisina olivat Arthur Aminoff, Ilona Ervasti-Vaintola ja Martti
Rousi. Martti Rousi oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Arthur
Aminoff ja Ilona Ervasti-Vaintola valittiin hallitukseen uudelle kolmivuotiskaudelle.
Martti Rousin tilalle valittiin Susanna Serlachius. Hallituksen muut jäsenet ovat Jari Saine, Eva Liljeblom, KariPaavo Kokki, Anri (Tini) Peterzens-Nysten ja Riko Eklundh. Jari Saine valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallitus kiittää Martti Rousia lämpimästi hänen toimistaan yhdistyksen hyväksi ja osallistumisestaan yhdistyksen
hallituksen toimintaan.
Toiminnantarkastajaksi kokouksessa valittiin Barbro Löfqvist ja varatoiminnantarkastajaksi Joel Figur.
Vuosikokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus, hallitukselle myönnettiin
vastuuvapaus, budjetti ja toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle vahvistettiin sekä että Jari Saine valittiin
puheenjohtajaksi edelleen seuraavaan vuosikokoukseen.

Vuosikokouksen jälkeen Mustion linnan pitkäaikainen opas Kerstin Ilander piti vuosikokousesitelmän aiheenaan
Henkilökuva Hjalmar Linderistä, taiteen kerääjästä ja lahjoittajasta. Esitelmä oli ensimmäinen osa sarjasta, jossa
esitellään museon kokoelmien suurlahjoittajat.

JÄSENMAKSU 2017
Yhdistyksen jäsenvuosi vaihtuu jälleen huhtikuussa ja on aika uusia jäsenmaksut vuodelle 2017!
Vuoden 2017 jäsenmaksu tulee suorittaa 28.4.2017 mennessä yhdistyksen tilille S Pankki IBAN FI65
3636 3010 1431 21. Jäsenmaksun voi uusia näppärästi myös museon lipunmyyntipisteessä.
Vuosijäsen 40 €
Ainaisjäsen 600 €
Tukijäsen 100 €
Nuorisojäsen 25 €

SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEON KUULUMISET
Sinebrychoffin taidemuseon vuoden kansainvälinen päänäyttely

Caesar van Everdingen – Siveltimen mestari Rembrandtin
aikaan on saavuttanut suurta suosiota ja kiitettävästi
mediahuomiota. Helmikuussa avatussa näyttelyssä on vieraillut jo
lähes 8000 kävijää.
Näyttely on esillä Sinebrychoffin taidemuseossa 16.2.–14.5.2017.
Näyttely on toteutettu yhteistyössä Alkmaarin Stedelijk Museumin
kanssa.

Caesar van Everdingen,
Nuori mies neilikka kädessään.
n. 1665-1670
The Kremer Collection

Linkit arvosteluihin ja blogeihin:
http://www.hs.fi/kulttuuri/nayttelyarvostelu/art2000005112770.html
https://www.hbl.fi/artikel/mastaren-fran-alkmaar/amp/
http://yle.fi/uutiset/3-9467171
http://www.burlington.org.uk/archive/back-issues/201702
http://blyygiblumsteri.blogspot.fi/2017/03/hollantilaistakenkamuotia.html?spref=fb

Ikoni − Pyhä, kaunis ja maallinen -näyttely on esillä Sinebrychoffin taidemuseossa 30.4.2017 saakka.
Näyttelyiden yleisöopastukset pidetään suomeksi lauantaisin klo 14 ja kuukauden ensimmäisenä lauantaina
ruotsiksi klo 13.
Kotimuseon yleisöopastukset pidetään 20.5., 27.5. ja 3.6. klo 14.
Miniatyyrimuotokuvien yksityiskohdat esiin yhdellä
klikkauksella
Paul ja Fanny Sinebrychoffin taidekokoelman ainutlaatuisen
miniatyyrikokoelman esillepano on uusittu ja paperiset teosluettelot
on korvattu tablettitietokoneilla. Uusi tekniikka paljastaa maalauksen
pienimmätkin yksityiskohdat ilman suurennuslasia.
Projekti on vaatinut monenlaista ammattiosaamista konservoinnista
valokuvaamiseen ja ohjelmointiin. Amanuenssi Reetta Kuojärvi-Närhi
toimi projektin vetäjänä ja suunnitteli teoksien esillepanon.
Sveitsiläinen konservaattori Bernd Pappe on vaihtanut yli 100
miniatyyriteokseen uudet lasit ja myös konservoinut teoksia.
Tablettitietokoneet ovat käytössä 5.4. alkaen.
Kesällä Sinebrychoffin taidemuseossa tarkastellaan muotokuvia.
8.6.2017 avautuu kaksi muotokuvateemaista erikoisnäyttelyä:

Minä en ole minä – tunnettuja ja unohdettuja muotokuvia, 8.6.–31.12.2017
Näyttely lähestyy muotokuvataidetta valittujen näkökulmien ja teemojen kautta ja avaa samalla myös
muotokuvataiteen historiaa. Näyttelyn teemoja ovat muun muassa valta, identiteetti, muistaminen ja muiston
vaaliminen.

100 vuotta 100 kuvaa – Hannu Pakarisen valokuvia, 8.6.–3.9.2017
Valokuvataiteilija Hannu Pakarinen matkusti läpi satavuotiaan Suomen kuvaten henkilöitä, jotka ovat syntyneet
vuosina 1917–2017, yhden jokaiselta vuodelta. Muotokuvat ja kuvattavien omaelämäkerralliset tarinat piirtävät
ajankuvaa tämän päivän Suomesta. Vuodet ja ihmiset muodostavat itsenäisen Suomen tarinan tavalla, joka nostaa
jokaisen sankariksi.

MUSEON KEVÄTOHJELMA:
Museon ohjelmaan osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta!

LUENNOT
12.4. klo 18:00
19.4. klo 18:00

Robert Roozeman: Barokkiajan musiikki
Piispa Arseni: Ihmeitätekevät ikonit

SUOMI 100 -LUENTOSARJA
17.5. klo 18:00
24.5. klo 18:00

Lassi Koivunen: Gottlieb Iwersson – mestarin varjosta
Jorma Räihä: Heijastuksia Besckin maailmasta

KONSERTIT
9.4. klo 15:00
7.5. klo 15:00
21.5. klo 15:00
28.5. klo 15:00
4.6. klo 15:00

Ritva Laamasen oppilaat
SibA III
Ritva Laamasen oppilaat
Pamela Frankenhauser: liedduettoja ja sooloja
Irja Auroora

SIFFIN SENIORIKLUBI
Siffin senioriklubitoiminta on avointa kaikille taiteesta kiinnostuneille aikuisille, jotka ovat siirtyneet pois
työelämästä. Tavoitteena on tarjota ikääntyville ihmisille aktivoivia ja merkityksellisiä säännöllisiä kohtaamisia
kulttuurin parissa. Tapaamisissa on vaihtelevasti taiteen tarkastelua ja työpajatyöskentelyä, toimintaa järjestetään
pääsääntöisesti perjantaisin klo 11:15–13:00.
7.4. klo 11:15
21.4. klo 11:15
28.4. klo 11:15
5.5. klo 11:15

Antiikin mytologia
Historialliset pelit
Senioreiden valinta Jukebox 1 (valinta tehty 24.2)
Senior Exclusive – senioreiden kanssa yhdessä suunniteltu ohjelma

ÄITIENPÄIVÄRISTEILY
Sinebrychoffin taidemuseo juhlistaa äitienpäivää yhdessä Didrichsenin taidemuseon kanssa toista kertaa
toteutettavalla äitienpäiväristeilyllä lauantaina 13.5.2017.
Sinebrychoffin taidemuseosta matkataan meriteitse Kuusisaareen Didirichsenin taidemuseoon. Risteilyn lisäksi
päivän aikana tutustutaan molempien museoiden erikoisnäyttelyihin – Sinebrychoffin taidemuseossa Caesar van
Everdingen – Siveltimen mestari Rembrandtin aikaan ja Didrichsenin taidemuseossa Juho Rissanen – Lapsuuden muisto.
Lisätietoja: Museolehtori Eeva Hytönen, Didrichsenin taidemuseo.
eeva.hytonen(at)didrichsenmuseum.fi
puh. 010 2193 970

YHDISTYKSEN JÄSENOHJELMA:
Valitettavasti on käynyt ilmi, että yhdistyksen maksuttomiin jäsentilaisuuksiin ilmoittautuneiden määrä on
säännönmukaisesti isompi kuin varsinainen osallistujamäärä. Esteen sattuessa osallistuminen tulee perua
sihteerille, jolloin voidaan vapauttaa paikkoja varasijalistalla odottaville.


Esitelmäsarja: Sinebrychoffin taidemuseon suurlahjoittajat
Paul ja Fanny Sinebrychoff
Kari-Paavo Kokki esittelee Sinebrychoffin kokoelman huonekaluja ja esineistöä 6.4.2017 klo 17.30.
Ilmoittautuminen 3.4.2017 mennessä sihteerille ystavat.siff@fng.fi tai
puhelimitse 045 106 8484 (ma klo 14–16).
Ryhmäkoko on 30 henkilöä.



Perinteinen kevätretki kartanoihin 6.5.2017.
Toukokuussa toteutetaan perinteinen kartanoretki. Retkikohteena on Läntinen Uusimaa, jossa
vieraillaan Riilahden ja Lindön kartanoissa. Riilahdessa ryhmää isännöi Aminoffin perhe. Lindössä
oppaina on de la Chapellen isäntäpari. Fiskarsin palatsissa ryhmää opastaa emäntä Anna Olin.
Retkilounas nautitaan Fiskarissa, jossa on myös tunti omaa aikaa.
AIKATAULU
08.00
10.00
11.30
11.45
12.30
13.45
15.00
16.00
18.30

Lähto Kiasmalta
Riilahti
Lähtö Riilahdesta
Lindö
Lähtö Lindöstä
Lounas Fiskarsissa ravintola Wärdshusissa
Vierailu Fiskarsin palatsissa.
Vapaata aikaa Fiskarsissa
Paluu Kiasmalle

Ryhmäkoko on 25 henkilöä.
Retken hinta on 100 euroa.
Ilmoittautuminen sihteerille 10.–11.4.2017 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 "Kartanoretki".
Maksun eräpäivä on 24.4.2017.

Riilahden kartano.
http://www.rilax.fi/kartano/

Fiskarsin kartano vuoden 1982 postimerkissä
Kuva:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kartano#/medi
a/File:Fiskars-1982.jpg



Matka Italiaan Genovan seudulle 18.–22.10.2017
Matka on loppuunvarattu.

Muuta tulevaa jäsenohjelmaa:
(Ilmoittautuminen/lisäinfoa vasta myöhemmin)
- 100 vuotta 100 kuvaa – Hannu Pakarinen. Näyttelyn esittely jäsenille 15.6. klo 17.30

ENNAKKOTILAUS:
Ystäväyhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus ostaa kesäkuussa avautuvan
Minä en ole minä – tunnettuja ja unohdettuja muotokuvia -näyttelyn julkaisu
ennakkotilauksena alennettuun hintaan.
Tämän kirjeen liitteenä on kirjan esittely ja tilausohjeet.

PS. Muista ystävää: Anna ystävällesi yhdistyksen jäsenyys merkkipäivänä!
Voit ostaa jäsenyyden lahjaksi museon lipunmyyntipisteestä tai internetistä (lomakkeeseen ystävän yhteystiedot ja
maksuun viitteeksi lahjansaajan nimi ja 2017/Ainaisjäsenyys), http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/ystavat/.

Aurinkoisin kevätterveisin,
Anna Ahtola
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 14–16)

