Medlemsbrev 2/2017
Bästa medlem,
Glada nyheter!
En mångårig medlem har donerat en miniatyr som föreställer en okänd kvinna.
Porträttet är målat av Christian Horneman (1765–1844). Ett varmt tack till en
konstvän som vill förbli anonym! Som en liten vink, ifall ni råkar hitta något liknande
i era gömmor, ta modigt kontakt med föreningens styrelse.

ÅRSMÖTET 2017
Föreningens årsmöte hölls 14.3.2017 på Sinebrychoffs Konstmuseum.
Medlemsavgiften och antalet styrelsemedlemmar förblir desamma 2017.

Christian Horneman,
Porträtt av okänd kvinna.
Odaterad.
Bild: Finlands Nationalgalleri/ Ari
Tanhuanpää

I tur att avgå från styrelsen var Arthur Aminoff, Ilona Ervast-Vaintola och Martti
Rousi. Martti Rousi hade meddelat att han inte ställde upp på omval. I stället för
Martti Rousi valdes Susanna Serlachius. Arthur Aminoff och Ilona Ervasti-Vaintola
omvaldes för en treårsperiod. Styrelsens övriga medlemmar är Jari Saine, Eva Liljeblom, Kari-Paavo Kokki, Anri
(Tini) Peterzens-Nyqvist och Riko Eklundh. Jari Saine fortsätter som ordförande. Styrelsen tackar Martti Rousi
med värme för hans verksamhet föreningen till fromma och hans arbete inom styrelsen.
Barbro Löfqvist valdes till verksamhetsgranskare och vicegranskare blev Joel Figur.
Under årsmötet fastställdes föreningens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016. Styrelsen fick
ansvarsfrihet, budgeten och verksamhetsplanen för detta år fastslogs liksom Jari Saines ordförandeskap fram till
nästa årsmöte.
Efter mötet höll Kerstin Ilander, långvarig guide på Svartå slott, årsmötesföredraget, Henkilökuva Hjalmar
Linderistä, taiteen kerääjästa ja lahjoittajasta. Föredraget var det första i ordningen i en serie som presenterar
stordonatorerna till museets samlingar.
MEDLEMSAVGIFTEN 2017
Föreningens medlemsår byter igen i april och det är tid för den nya medlemsavgiften. Medlemsavgiften bör
vara föreningen tillhanda senast 28.4.2017 på kontot S Bank IBAN FI6536363 3010 1431 21. Man kan
behändigt betala avgiften i museets biljettkassa.
Årsmedlem

40€

Ständig medlem

600€

Understödande medlem

100€

Ung medlem

25€

KONSTMUSEET SINEBRYCHOFFS NYHETER
Årets internationella huvudutställning Caesar van Everdingen –
penselns mästare från Rembrandts tid har haft enorm succé
och en hyfsad mediebevakning. Utställningen som öppnades i
februari har redan haft nästan 8000 besökare.
Utställningen som är öppen 16.2. - 14.5.2017 verkställs i samarbete
med Alkmaar Stedelijk Museum.

Caesar van Everdingen,
Ung man med nejlika.
Ca. 1665-1670
The Kremer Collection

Länkar till recensioner och bloggar::
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

Utställningen Ikonen – Helig, skön och världslig är framme till 30.4.2017.
Guidningar
- på finska lördagar kl 14
- på svenska första lördagen i månaden kl 13
- på hemmuseet 20.5., 27.5. och 3.6. kl.14.

Miniatyrporträttens detaljer med ett enda klick
Fanny och Paul Sinebrychoffs unika samling miniatyrporträtt har
blivit tillgänglig på ett nytt sätt. De gamla pappersförteckningarna har
ersatts med tabletdatorer. Den nya tekniken avslöjar konstverkens
minsta detaljer utan förstoringsglas. Projektet har krävt omfattande
yrkesskicklighet från konservering till fotografering och
programmering. Amanuens Reetta Kuojärvi-Närhi ledde projektet
och planerade presentationen av konstverken. Konservator Bernd
Pappe från Schweitz har bytt ut glasen på över 100 miniatyrer samt
konserverat verken. Tabletdatorerna är tillgängliga från och med 5.4.

Under sommaren granskar vi porträtt på konstmuseet Sinebrychoff
8.6. öppnar två specialutställningar med porträttema.:

Jag är inte jag, kända och glömda porträtt, 8.6. - 31.12.2017
Utställningen närmar sig porträttkonsten från olika håll och teman och öppnar samtidigt porträttkonstens
historia. Teman är bland annat makt, identitet och minne.

100 år 100 bilder – Hannu Pakarinens fotografier, 8.6. - 3.9.2017
Fotograf Hannu Pakarinen reste genom det hundraåriga Finland och avbildade människor födda mellan åren
1917 0ch 2017, en för varje år. Porträttena och de avbildade personernas egna berättelser tecknar en bild av
dagens Finland. Åren och människorna bildar en berättelse av det självständiga Finland som gör alla till hjältar.

MUSEETS VÅRPROGRAM
Medlemmarna i vänföreningen deltar gratis i programmet!!

FÖRELÄSNINGARNA
12.4. kl.18:00
19.4. kl. 18:00

Robert Roozeman: Barokkiajan musiikki
Piispa Arseni: Ihmeitätekevät ikonit

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

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

KONSERTER
9.4. kl. 15:00
7.5. kl. 15:00
21.5. kl. 15:00
28.5. kl. 15:00
4.6. kl. 15:00

Ritva Laamanens elever
SibA III
Ritva Laamanens elever
Pamela Frankenhauser: liedduetter och ja solosånger
Irja Auroora

SIFFS SENOIRKLUBB
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.
7.4. kl. 11.15
21.4. kl.11.15
28.4. kl. 11.15
5.5. kl. 11.15

Antikens mytologi
Historiska spel
Seniorernas val Jukebox 1 (valet gjort 24.2.)
Senior Exclusive – program i samråd med Seniorerna

MORSDAGSKRYSSNING
Sinebrychoffs konstmuseum firar morsdag för andra gången tillsammans med Didrichsens konstmuseum med en
morsdagskryssning lördagen 13.5. 2017.
Från Sinebrychoffs konstmuseum färdas vi sjöledes till Granö och Didrichsens konstmuseum. Förutom
kryssningen bekantar vi oss med de båda museernas specialutställningar, Sinebrychoffs Caesar van Everdingen –
Penselns mästare under Rembrandts tid och Didrichsens Juho Rissanen – Barndomens minne.
Vidare information: Museilektor Eeva Hytönen, Didrichsens konstmuseum
eeva.hytonen@didrichsenmuseum.fi
tel. 0102193970

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM
Tyvärr har det framgått att antalet anmälda till föreningens avgiftsfria medlemsprogram har regelbundet
överskridit antalet deltagare. Ifall hinder inträffar bör det anmälas till sekreteraren, så att man kan frigöra platser
för dem som står på väntelistan.




Föredragsserien : Konstmuseet Sinebrychoffs stordonatorer
Paul och Fanny Sinebrychoff
Kari-Paavo Kokki presenterar samlingens möbler och föremål 6.4. kl. 17.30.
Anmälningar till sekreteraren senast 3.4. på adressen ystavat.siff@fng eller per telefon 045
1068484 (månd 14 – 16).
Gruppstorleken 30 personer.
Traditionell vårutflykt till herrgårdarna 6.5.
I maj gör vi igen den traditionella vårutflykten till några av våra herrgårdar. Denna gång är resans mål
Västra Nyland, där vi besöker Rilax och Lindö gårdar. På Rilax möts vi av värdfamiljen Aminoff och på
Lindö träffar vi familjen de la Chapelle. I Fiskars palats guidas gruppen av husfrun Anna Olin.
Utfärdslunchen avnjuts i Fiskars, där en timme är avdelad för egen tid.
TIDTABELL
8.00
10.00
11.30
11.45
12.30
13.45
15.00
16.00
18.30

Avgång från Kiasma
Rilax
Avfärd från Rilax
Lindö
Avfärd från Lindö
Lunch på Fiskars Wärdshus
Besök i Fiskarsin palats
Fritid i Fiskars
Återfärd till Kiasma

Gruppens storlek är 25 personer och utfärden kostar 100€.
Anmälningar till sekreteraren 10−11.4. på adressen ystavat.siff@fng eller per telefon 045 1068484
(månd 14 – 16). När du fått bekräftelse på din anmälan kan du betala deltagaravgiften på föreningens
konto S Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, meddelande ”Herrgårdsresa”.
Förfallodag är 24.4.2017.

Rilax gård
Bild: http://www.rilax.fi/rilax-gard/?lang=sv

Fiskars gård i frimärket från år 1982
Bild:https://fi.wikipedia.org/wiki/Kartano#/media/File:
Fiskars-1982.jpg



Resa till Italien, Genua-området 18.–22.10.2017
Resan är fullbokad.

Andra kommande medlemsprogram
(Anmälningar och tilläggsinformation först senare)
- 100 år 100 bilder – Hannu Pakarinen. Presentation av utställningen 15.6. kl. 17.30.

FÖRHANDSBESTÄLLNING
Medlemmarna ha möjlighet att förhandsbeställa och köpa publikationen till
utställningen Jag är inte jag – kända och glömda porträtt till nedsatt pris.
I bilagan till detta brev finns presentation och beställningsråd av boken.

P.S. Kom ihåg en vän: Ge föreningens medlemskap i gåva på bemärkelsedag!
Du kan köpa medlemskapet i gåva från museets kassa eller på nätet (vännens kontaktuppgifter och som
referens på betalningen skrivs mottagarens namn och 2017/Ständigt medlemskap),
http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/ystavat/.

Soliga vårhälsningar
Anna Ahtola
Sekreterare
vanner.siff@fng.fi
tel. 045–1068484 (må 14–16)

