Medlemsbrev 1/2017
Bästa medlem,

Medlemsprogrammet för år 2017 började med en konsert i museets festliga empiresal. I välgörenhetskonserten
spelade de internationellt belönade musikerna violinisten Kasimir Uusitupa, pianisten Valeria Resjan och cellisten
Martti Rousi. Programmet bestod av stycken ur Wiens och Rysslands musikskatter, t.ex. W.A. Mozart, Sergei
Rachmaninov och Felix Mendelssohn. Ett stort tack till artisterna och publiken för en fantastisk
musikupplevelse!
Vänföreningen donerade i januari två nya miniatyrer till samlingen. Dessa var
Kvinna med pärlband med miniatyr av öga, av Madeleine Pauline Augustin (1781-1865)
och Tre Gracer av Niklas Lafrensen d.y. (1737-1807) Miniatyren av Madeleine
Pauline Augustin är speciell: motivet är en ung kvinna med ett pärlband i vilket
ingår en miniatyr som visar hennes älskades öga.
Året 2016 var särdeles lyckat för Konstmuseet Sinebrychoff och museet hade en
rekordmängd besökare, över 55 000! Även vänföreningens medlemmar besökte
flitigt museet, sammanlagt 477 gånger. Föreningens medlemsantal växte med 26
personer och omfattar nu 374 medlemmar!
Madeleine Pauline Augustin. Kvinna

I februari öppnar Konstmuseet Sinebrychoff
med pärlband med miniatyr av öga.
Foto: Finlands Nationalgalleri / Ari
årets internationella huvudutställning Caesar van
Tanhuanpää
Everdingen – penselns mästare från Rembrandts tid.
Caesar van Everdingen (1616/1617-1678) var
mycket uppskattad av sin samtid. Han föll dock senare, likt flera andra
konstnärer, i skuggan av Rembrandt som representerade en mer dramatisk
stilriktning. Caesar van Everdingens produktion, som av experter anses för en
av de bästa från 1600-talet, har nu för första gången sammanställts till en
utställning.
Utställningen, resultatet av en mångårig forskning och konservering, har nu nått
sin kulmen och ger ett fint genomsnitt av konstnärens mångsidiga produktion.
Caesar van Everdingen målade ståtliga porträtt av borgare, imponerande
historiemålningar och sensuella motiv från antiken. Han använde sin
Caesar van Everdingen. Självporträtt 1670.
exceptionella färdighet med penseln för att på duken fånga den mjuka
Stedelijk Museum Alkmaar
sammeten, pälsverkets lyster och det dyrbara tygets glans.
Verk av Caesar van Everdingen finns sällan till salu på internationella konstauktioner. Rijksmuseet införskaffade
till sina samlingar år 2009 verket ”Ung kvinna med bredbrättad hatt”. Den är med på utställningen, likaså den
stora (201x350 cm) tavlan från Stedelijk Museum Alkmaar. Det är ett förtjusande grupportätt, som med skickliga
detaljer föreställer stadens borgargarde. Sammanlagt kommer utställningen att omfatta 28 verk.
Utställningen visas på Sinebrychoffs Konstmuseum 16.2.-14.5.2017 och verkställs i samarbete med Stedelijk
Museum i Alkmaar.
Utställningen Ikonen - Helig, vacker och världslig visas på Sinebrychoffs Konstmuseum till 30.4.2017.
Utställningarnas publikguidningar sker på finska lördagar kl. 14 och på svenska månadens första lördag kl.
13.

MUSEETS VÅRPROGRAM:
Programmet är gratis för medlemmar av vänföreningen!
FÖRELÄSNINGAR
16.2. kl. 18:00
1.3. kl. 18:00
8.3. kl. 18:00
15.3. kl. 18:00
22.3. kl. 16:00–18:00
29.3. kl. 18:00
12.4. kl. 18:00
19.4. kl. 18:00

Christi Klinkert: Caesar van Everdingen – the Painter of Beauty
Tuija Peltomaa: Hollannin maalaustaide 1600-luvulla
Laura Kolbe: Alankomaat – erilainen Euroopassa 1600-luvulla
Kirsi Eskelinen: Caesar van Everdingen
Eleverna vid Kallion ilmaisutaidon lukio gör poesiporträtt av museets besökare.
Ira Westergård: Rembrandt ja mystinen munkki
Robert Roozeman: Barokkiajan musiikki
Piispa Arseni: Ihmeitä tekevät ikonit

FINLAND 100-FÖRELÄSNINGSSERIE
5.4. kl. 18:00
17.5. kl. 18:00
24.5. kl. 18:00

Reetta Kuojärvi-Närhi: Miniatyyrit
Lassi Koivunen: Iverssonin pöytä ja Ditzingerin lipasto
Jorma Räihä: Sinebrychoffin taidemuseon kellot

KONSERTER
19.3. kl. 15:00
26.3. kl. 15:00
9.4. kl. 15:00
7.5. kl. 15:00
14.5. kl. 15:00
28.5. kl. 15:00

SibAs operettkonsert
SibA II
Ritva Laamanens elever
SibA III
Ritva Laamanens elever: Sången till mor
Pamela Frankenhauser: liedduetter och solosånger

SIFFS SENIORKLUBB
Seniorklubbverksamheten är öppen för alla vuxna som är intresserade av konst och har lämnat arbetslivet. Syftet
är att erbjuda regelbundna, aktiverande och betydelsefulla möten med kulturella förtecken. Programmet,
huvudsakligen på fredagar 11.15 – 13.00, växlar mellan granskning av konst och verkstadsarbete.
24.2. kl. 11:15
2.3. kl. 18:00
24.3. kl. 11:15
31.3. kl. 11:15
7.4. kl. 11:15
21.4. kl. 11:15
28.4. kl. 11:15
5.5. kl. 11:15

Caesar van Everdingen – samtida med Rembrandt
Siff Nude – teckning efter nakenmodell i Vita källaren
Caesar van Everdingens målnings- och teckningstekniker
Filmen Flickan med pärlörhänget och en tidsbild av 1600-talet.
Antikens mytologi
Historiska spel
Seniorernas val Jukebox 1 (valet gjort 24.2.)
Senior Exclusive – program i samråd med Seniorerna

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM:


Presentation av Caesar van Everdingen-utställningen 2.3.2017
Museichefen Kirsi Eskelinen presenterar utställningen för medlemmarna 2.3.2017 kl. 17.30. Anmälan
senast 27.2. till sekreteraren ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045 1068484 (må kl. 14 -16).
Gruppstorlek 30 personer.

Caesar van Everdingen: Officerare och fanbärare i det gamla borgargardet i Alkmaar. 1657.
Stedelijk Museum Alkmaar (Foto: Margareta Svensson)



Årsmöte 14.3.2017 hålls kl. 17 på Sinebrychoffs konstmuseum
Årsmötesföredrag:
Kerstin Ilander, legendarisk museiguide från Svartå slott, berättar om kammarherre, och konstsamlare
Hjalmar Linder. Det kanske mest kända konstverket på Sinebrychoffs konstmuseum, Rembrandt
Harmenzoon van Rijns Den läsande munken hör till Hjalmar Linders samling. Föredraget är tvåspråkigt.
Möteskallelsen kommer skilt. Anmälan krävs inte.

Kommande medlemsprogram:
(Anmälan/information senare)
- Kari-Paavo Kokki presenterar föremålen i Sinebrychoffs samling 6.4.2017 kl.17.30.
-Traditionell vårfärd till herrgårdarna 6.5.2017. Denna gång besöker vi Västra Nyland, gårdarna Rilax och Lindö
samt Fiskars palats.
-100 år 100 bilder – Hannu Pakarinen. Konstnären presenterar utställningen 15.6. kl. 17.30.
- Resa till Italien, Genua-trakten 18.– 22.10. 2017
Kom ihåg en vän: Ge föreningens medlemskap i gåva på bemärkelsedag eller vändag!
Du kan köpa medlemskapet i gåva från museets kassa eller på nätet (vännens kontaktuppgifter och som referens
på betalningen mottagarens namn och 2017/Ständigt medlemskap),
http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/ystavat/
Med önskan om en trevlig början på året
Anna Ahtola
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045 1068484 (må 14-16)

