Medlemsbrev 3/2017
Bästa medlem,
Trots majmånads snöväder är sommaren äntligen här!
Konstmuseet Sinebrychoffs internationella höjdpunkt under våren, utställningen Caesar van
Everdingen – penselns mästare från Rembrandts tid, fick många tack och mycken uppskattning
både från medierna och publiken. Sammanlagt 16 000 besökare såg utställningen!
På sommaren öppnas två utställningar med porträtt som tema. Båda granskar finländare
och finskheten med tanke på de 100 år som firas.

Jag är inte jag – Kända och glömda porträtt, 8.6.–31.12.2017
Porträtten är rikligt representerade i Sinebrychoffs samlingar.
De var huvudintresset för Paul Sinebrychoff när han samlade
konst, speciellt 1600- talets och 1700-talets svenska och
holländska porträtt.
Utställningen granskar porträttkonsten genom makten,
identiteten och minnet. Dess hela spektrum finns representerad,
allt från härskar- och representationsporträtt till intima
familjeporträtt och konstärernas självporträtt. Tillsammans med
sin tids kändisar och stormän, finns det porträtt av människor
vars identitet under tidernas lopp har glömts och bilder som av
Anni Leppälä
Med Flora (Porträtt av en
förmoder), Ur serien
Oföränderlighetens möjlighet
2008
Finlands Nationalgalleri /
Museet för nutidskonst
Kiasma

Boris Mihailov
Från serien "Jag är
inte jag”
1992
Finlands
Nationalgalleri /
Museet för
nutidskonst Kiasma

någon annan orsak försvunnit ur människornas minne.
Utställningens mest kända verk är Lorenz Pasch den
yngres (1733 - 1805) porträtt av Gustav III från 1783.
Gustav III donerade porträttet till Vasa hovrätt, där det
finns permanent i sessionssalen. Verket är nu första
gången till offentligt påseende.

Alternerande verkkombinationer på utställningen:
8.6.–3.9.2017

Ilja Glazunov: Urho Kekkonen (1973)
UKKs självporträtt och Urho Kekkonens
självporträtt (1975)

5.9.–29.10.2017

Rafael Wardi: President Tarja Halonen

31.10.–31.12.2017

Eero Järnefelt: Carl Gustaf Mannerheim
och P. E. Svinhufvud (1933)
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100 år 100 bilder – Hannu Pakarinen, 8.6.–3.9.2017
Fotograf Hannu Pakarinen (f.1962) reste genom det hundraåriga Finland och fotograferade människor som var
födda mellan åren 1917 och 2017, en för varje år. Porträtten och personernas berättelser om sina liv tecknar en
bild av Finland idag. Åren och människorna berättar om det självständiga Finland och gör på så sätt alla till
hjältar.

”Jag fotograferar och intervjuar hundra finska medborgare i olika åldrar, födda mellan åren 1917 och 2017, en
medborgare per år. Fotografierna baserar sig på roadphotografytraditionen. Jag reser kors och tvärs genom
Finland med min kamera och söker den finska karaktären och fenomen i vår tid. Jag väljer mina objekt ganska
slumpmässigt, dock så att dem jag fotograferar representerar så täckande som möjligt de olika socialklasserna.
Mitt syfte är att genom dessa porträtt rita upp en bild av Finland idag utan att glömma den historiska referensen.
Det är inte bara frågan om en modernisering av porträttkonsten och en subjektiv historieskrivning utan också
om drömmar, minnen och tankar kring det goda livet. Porträttena och de avbildades biografiska texter får oss
också att tänka på hur det har varit att leva mellan öst och väst. Jag tror att jag med mitt arbete har bidragit till att
beskriva Finland och det finska ur samhällets, dokumentärens och forskningens perspektiv.”. Hannu Pakarinen.
I samband med utställningen publiceras fotoboken ”101 finländska porträtt” och en webbsida.
Utställningen hör till Finland 100 – jubileumsårets program.

Hannu Pakarinen
Kirsti Stenvall (s. 1940). Klemetsskog.
Bild: Hannu Pakarinen

Guidning på finska sker på lördagar kl. 14 och på svenska första lördagen i månaden kl.13.
Hemmuseets guidningar sker 20.5., 27.5., och 3.6. kl.14.

MUSEETS VÅRPROGRAM:
För medlemmarna är det fritt inträde till programmen!

FINLAND 100 FÖREDRAGSSERIE
24.5. klo 18:00

Jorma Räihä: Heijastuksia Besckin maailmasta

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

Lied-konsert
Irja Auroora

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM:
Tyvärr har det framkommit att antalet anmälningar till föreningens fria medlemsprogram är regelbundet fler än
de som deltar. Vid förhinder bör man alltså inhibera sin anmälan till sekreteraren, så att följande på väntelistan
kan delta.


100 år 100 bilder – Hannu Pakarinen
Konstnären presenterar utställningen själv för föreningens medlemmar 15.6. kl. 17.30
Anmälan till sekreteraren per 12.6. på ystavat.siff@fng.fi eller tel. 045 106 8484 (mån 14 -16).
Gruppstorlek 30 personer.



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



Ane Gyllenberg – Samlarens självständighet
På Villa Gyllenberg bekantar vi oss med utställningen om samlaren Ane Gyllenberg 4.9. kl.17.
Guidningen sker på svenska. Deltagaravgiften är: museikort 10 €, pensionärer 17 €, övriga 19 €)
Anmälan till sekreteraren per 25.8. på ystavat.siff@fng.fi eller tel. 045 106 8484 (mån 14 – 16).
Efter att du fått bekräftelse på din anmälan kan du betala din deltagaravgift på föreningens konto
S Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, meddelande ”Gyllenberg”.
Förfallodag 28.8.



Jag är inte jag – Kända och glömda porträtt – utställningen presenteras av kurator Reetta
Kuojärvi-Närhi för medlemmarna 7.9. kl. 17.30.
Anmälan till sekreteraren på ystavat.siff@fng.fi eller tel. 045 106 8484 (mån 15 -16), gruppstorlek 30
personer.


Hanna Frosterus-Segerstråle
Lennart Rafael, 6 veckor
Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum

 Resa till Italien Genua 18. - 22.10.
Resan är fullbokad.

Annat kommande medlemsprogram:
(Anmälan/tilläggsinfo senare)
- Presentation av hemmuseet 5.10.2017
Intendent Ira Westergård presenterar Konstmuseet Sinebrychoffs samling för medlemmarna 5.10.2017 kl. 17.30.
Presentationen sker på svenska.
Föreningens nya medlemsår började i maj. Ifall du inte uppdaterat ditt medlemskap ännu kan du göra det genom
att betala medlemsavgiften på föreningens konto S Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21. Medlemsavgiften går
också att betala i museets biljettkassa.
Årsmedlem
Ständig medlem
Understödande medlem
Ungdomsmedlem

40 €
600 €
100 €
25 €

Med önskan om en glad sommar
Anna Ahtola
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045 106 8484 (mån 14 - 16)

