Jäsenkirje 3/2017
Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Toukokuun lumisateista huolimatta kesä on vihdoin täällä!
Sinebrychoffin taidemuseon kevään kansainvälinen kohokohta, Caesar van Everdingen –
Siveltimen mestari Rembrandtin aikaan -näyttely, sai kiitosta ja suitsutusta sekä
mediassa että ihastuneen yleisön parissa. Näyttelyssä vieraili yli 16 000 kävijää!
Kesällä Sinebrychoffin taidemuseossa avautuu kaksi muotokuvateemaista erikoisnäyttelyä,
joissa molemmissa tarkastellaan suomalaisia ja suomalaisuutta Suomi 100 -juhlavuoden
näkökulmasta.

Minä en ole minä – tunnettuja ja unohdettuja muotokuvia, 8.6.–31.12.2017
Muotokuvataide on hyvin edustettuna Sinebrychoffin
taidemuseon kokoelmissa. Se oli Paul Sinebrychoffin
taiteenkeräilyssä hänen päämielenkiinnon kohteitaan, etenkin
1600–1700-lukujen ruotsalainen ja hollantilainen
muotokuvamaalaus.

Anni Leppälä
With Flora (Portrait of an
Ancestor)
Floran kanssa (Esiäidin
muotokuva), Sarjasta
Muuttumattomuuden
mahdollisuus
2008
Kansallisgalleria /
Nykytaiteen museo Kiasma

Näyttely lähestyy muotokuvataidetta vallan, identiteetin,
muistamisen ja muiston vaalimisen kautta. Edustettuna on
muotokuvamaalauksen koko kirjo, aina hallitsija- ja
edustusmuotokuvista intiimeihin perhemuotokuviin ja
taiteilijoiden omakuviin asti. Aikansa kuuluisuuksien ja
merkkihenkilöiden lisäksi näyttelyssä on muotokuvia
ihmisistä, joiden henkilöys on aikojen kuluessa
unohtunut ja muotokuvia, jotka ovat muusta syystä
jääneet unohduksiin.

Boris Mihailov
Sarjasta "Minä en ole
minä"
1992
Kansallisgalleria /
Nykytaiteen museo
Kiasma

Näyttelyn merkkiteos on kuningas Kustaa III:n
muotokuva. Lorenz Pasch nuorempi (1733–1805)
maalasi muotokuvan 1783. Kustaa III lahjoitti
maalauksen Vaasan hovioikeudelle, jossa se on pysyvästi
sijoitettuna täysistuntosaliin. Teos on nyt ensimmäistä
kertaa julkisesti esillä.

Näyttelyssä vaihtuvat teoskokonaisuudet:
8.6.–3.9.2017

Ilja Glazunov: Urho Kekkonen (1973)
Kimmo Pyykkö: UKK:n omakuvia ja
Urho Kekkosen Omakuva (1975)

5.9.–29.10.2017

Rafael Wardi: Presidentti Tarja Halonen

31.10.–31.12.2017

Eero Järnefelt: Carl Gustaf Mannerheim
ja P. E. Svinhufvud (1933)

Lorens Pasch, nuorempi
Vaasan hovioikeuden
perustajan,
kuningas Kustaa III
muotokuva
1783
Vaasan hovioikeus
Kuva: Kansallisgalleria/ Petri
Virtanen

100 vuotta 100 kuvaa – Hannu Pakarinen, 8.6.–3.9.2017
Valokuvataiteilija Hannu Pakarinen (s. 1962) 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.
”Valokuvaan ja haastattelen sata eri-ikäistä Suomen kansalaista, jotka ovat syntyneet 1917–2017, yhden
kansalaisen jokaiselta vuodelta. Kuvaukset pohjautuvat roadphotography -traditioon. Kierrän kamerani kanssa
Suomea ristiin rastiin etsien suomalaisuuden olemusta ja tässä ajassa olevia ilmiöitä. Valitsen ihmiset aika
sattumanvaraisesti, kuitenkin niin, että kuvattavat edustavat mahdollisimman kattavasti eri sosiaaliluokkia.
Tavoitteenani on piirtää muotokuvien kautta ajankuvaa tämän päivän Suomesta historiallista viitekehystä
unohtamatta. Kyse ei ole ainoastaan muotokuvatradition nykytaiteellistamisesta ja subjektiivisesta
historiankirjoituksesta, vaan myös unelmista, muistoista ja hyvän elämän pohdinnoista. Muotokuvat ja
kuvattavien omaelämäkerralliset tekstit johdattavat myös miettimään millaista on ollut elää idän ja lännen välissä.
Uskon työlläni olevan yhteiskunnallista, dokumentaarista ja tutkimuksellista arvoa tämän päivän Suomen ja
suomalaisuuden kuvaajana”. Hannu Pakarinen.
Näyttelyn yhteydessä julkaistaan Hannu Pakarisen valokuvakirja ”SINÄ/MINÄ/ME ” ja verkkosivusto.
Näyttely kuuluu Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon.

Hannu Pakarinen
Kirsti Stenvall (s. 1940). Ruotsinkylä.
Kuva: Hannu Pakarinen

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.

MUSEON KEVÄTOHJELMA:
Museon ohjelmaan osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta!

SUOMI 100 -LUENTOSARJA
24.5. klo 18:00

Jorma Räihä: Heijastuksia Besckin maailmasta

KONSERTIT
28.5. klo 15:00
10.6. klo 15:00

Lied-konsertti Jyväskylän ammattikorkeakoulun oppilaita
Irja Auroora

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.


100 vuotta 100 kuvaa – Hannu Pakarinen
Taiteilija esittelee itse näyttelyn yhdistyksen jäsenille 15.6. klo 17.30
Ilmoittautuminen 12.6. mennessä sihteerille ystavat.siff@fng.fi tai
puhelimitse 045 106 8484 (ma klo 14–16).
Ryhmäkoko on 30 henkilöä.







Hannu Pakarinen
Feija Grönfors
(s. 1926). Kiuruvesi.
Kuva: Hannu Pakarinen.

Ane Gyllenberg − Keräilijän itsenäisyys
Villa Gyllenbergissä tutustutaan Ane Gyllenbergin keräilijyyttä käsittelevään näyttelyyn 4.9.2017 klo
17. Opastus on ruotsiksi.
Retken osallistumismaksu on museokorttilaisille 10 euroa, eläkeläiset 17 euroa ja muut 19 euroa.
Ilmoittautuminen sihteerille 25.8. 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 "Gyllenberg".
Maksun eräpäivä on 28.8.2017.
Minä en ole minä – Tunnettuja ja unohdettuja muotokuvia -näyttelyn esittely
Näyttelyn kuraattori Reetta Kuojärvi-Närhi esittelee näyttelyn jäsenille 7.9. klo 17.30.
Ilmoittautuminen 4.9. mennessä sihteerille ystavat.siff@fng.fi tai

puhelimitse 045 106 8484 (ma klo 14–16).
Ryhmäkoko on 30 henkilöä


Hanna Frosterus-Segerstråle
Lennart Rafael, 6 viikkoa
Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo



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

Muuta tulevaa jäsenohjelmaa:
(Ilmoittautuminen/lisäinfoa vasta myöhemmin)
- Kotimuseon esittely 5.10.2017
Intendentti Ira Westergård esittelee Sinebrychoffin taidemuseon kokoelman taideteokset jäsenille 5.10.2017 klo
17.30. Esitys on ruotsiksi.
Yhdistyksen jäsenvuosi vaihtui toukokuussa. Jos et ole päivittänyt jäsenyyttäsi vielä, voit uusia sen
suorittamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille S Pankki IBAN FI65 3636 3010 1431 21. Jäsenmaksun voi uusia
näppärästi myös museon lipunmyyntipisteessä.
Vuosijäsen
Ainaisjäsen
Tukijäsen
Nuorisojäsen

40 €
600 €
100 €
25 €

Iloista kesää toivottaen,
Anna Ahtola
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 14–16)

