Medlemsbrev 5/2016
Bästa medlem,
En glad nyhet! Den uppmärksammade och rosade utställningen Stilleben – Livet på ett bord, har fått förlängd
tid till 8.1.2017.
Jubileumsåret 2017 börjar storartat. Den nyupptäckte mästarens, Caesar van Everdingens, första
internationella utställning, Caesar van Everdingen – Penselns mästare från Rembrandts tid
(16.2.−14.5.2017) öppnas på konstmuseet Sinebrychoff!
Caesar van Everdingen (Alkmaar 1616/1617 – Alkmaar 1678) var på sin tid en uppskattad mästare, den
hollänska klassismens mest lysande stjärna. Han blev dock senare, likt flera andra konstnärer, i skuggan av den
stilistiskt mer dramatiska Rembrandt. Nu, 400 år efter konstnärens födelse, har hans produktion, som av
experterna anses vara en av 1600-talets främsta, har sammanställts för första gången.
Utställningen öppnades i Stedelijk Museum i Alkmaar i september 2016 varifrån den flyttar i februari till
Konstmuseet Sinebrychoff. Händelsen är unik, för utställningen är inte framme någon annanstans. “Vi är
verkligen glada över att vårt museum erbjöds möjlighet att presentera Caesar van Everdingens produktion på ett så här omfattande
sätt just till Finland.”, säger museets chef Kirsi Eskelinen.
Caesar van Everdingens verk är nu föremål för en nyvärdering. Utställningen är kulmen på ett flerårigt
forsknings- och konserveringsarbete och en stor händelse i de holländska konstkretsarna. Den internationella
utställningen ger ett fint tvärsnitt av konstnärens mångsidiga produktion. Caesar van Everdingens verk finns på
flera museer och i många samlingar, men sällan till salu på internationella auktioner. Till Rijksmuseums samlingar
har år 2009 införskaffats ett verk, “Ung kvinna med stråhatt”. Verket finns med på utställningen.
Utställningen öppnas i februari 2017 på Sinebrychoffs Konstmuseum i samråd med Stedelijk Museum i Alkmaar
Utställningens guidningar för publiken sker på finska lördagar kl. 14 och på svenska kl. 13 första lördagen i
månaden.

Caesar van Everdingen,
Porträtt av Wollebrand Geleynsz.
de Jongh, 1674
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Caesar van Everdingen: Ung
kvinna i bredbrättad hatt,
ca 1645-1650.

Hemmuseet pryder sig inför julen!
Hemmuseet i Konstmuseet Sinebrychoffs andra våning, Fanny och Paul
Sinebrychoffs hem, förbereder sig för julen. I matsalen har man dukat
en intim middag för två personer. I år kröns julbordet av en
blomsteruppsättning inspirerad av Stilleben-utställningen som pågår i
museet. Bakom den konstnärliga uppsättningen finns Blomsterhandel
Markkanens florister.
För hundra år sedan firade man jul i hemmuseet i mycket liknande miljö
som idag. Salarna som representerar olika stilar allt från barock till
gustavianskt har återställts till sin ursprungliga form ända till gardinernas satinsnören och bordens
porslinsdekorationer. Förutom den nostalgiska stämningen, stilmöblerna och rariteterna bland föremålen, kan
man beundra den omfattande samlingen gammal europeisk konst som Fanny och Paul Sinebrychoff fick till
stånd.
I december ordnas guidningar i hemmuseet på söndagar kl.
14.
Avvikande öppethållningstider:
23.12.2016
kl.10 – 17
24.-26.12.2016
stängt
1.1.2017
kl.10 – 17
6.1.2017
kl. 10 – 17
MUSEETS VINTERPROGRAM:
Föreningens medlemmar deltar gratis i programmen!
DRAMATURERNA
6.1. och 8.1. kl. 14.00

Dramatur med Fanny Sinebrychoff

Den firade skådespelerskan Fanny Grahns liv förändrades när hon gifte sig med bryggerichefen Paul
Sinebrychoff. Rampljusen byttes mot porslinssamlingar och välgörenhet. Hurdant var Fannys liv i början av
1900-talet i Helsingfors? Fanny anförtror sig åt välgörehetsorganisationernas medlemmar:”Varför kan en ogift
kvinna stå på scen, men en gift kan det icke?”
Under dramaturen presenterar Fanny för publiken också hovetiketten under Gustav III, drottning Kristina samt
städningen av det enorma hemmet, som går som en dans för husets fru
KONSERTERNA
4.12. kl. 15.00
8.1. kl. 15.00

Ritva Laamanens sångelever från Helsingfors Konservatorium i julstämning:
Finska julsånger, Peter Cornelius, Hugo Wolf etc..
Operakonsert: Satu Strömberg, Julia Kovrigina och Kalle Keltakangas

SENIORKLUBBEN PÅ SIFF
2.12. kl. 11:15
9.12. kl. 11:15

Sinebrychoffs familjemedlemmar
Seniorklubbens julkonsert

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM:


Minna Tuominens presentation 12.1.2017 kl. 17.30
Amanuens Minna Tuominen berättar om forskningen kring Edwart Colliers Vanitas-verk.
Anmälan till sekreteraren senast 9.1.2017 på adressen ystavat.siff@fng.fi eller
per telefon 045 106 8484 (mån kl. 14-16). Antalet deltagare 70 personer.



Välgörenhetskonsert på Konstmuseet Sinebrychoff 9.2.2017
Publikens storfavorit i Jean Sibelius violintävling, den österrikiske violinisten Emmanuel
Tjeknavorian, pianisten Valeria Resjan och cellisten Martti Rousi framför pärlor ur den ryska
musikskatten och wienklassiker i Empiresalen kl.19–20.

Biljetter à 50 €, 70 deltagare.
Anmälan till sekreteraren senast 26.1.2017 på adressen ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045 106
8484 (mån kl. 14-16). När du fått bekräftelsen på ditt deltagande kan du betala avgiften på föreningens
konto S Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, skriv “Konsert” i meddelandefältet. Sista betalningsdag
30.1.2017.


Presentation av Caesar van Evedingen -utställningen 2.3.2017
Museichef Kirsi Eskelinen presenterar Caesar van Evedingen-utställningen för medlemmarna 2.3. 2017
kl. 17.30.
Anmälan till sekreteraren senast 27.2.2017 på adressen ystavat.siff@fng.fi eller per telefon 045 106
8484 (mån kl. 14-16). Antalet deltagare 30 personer.

Annat medlemsprogram:
(Anmälan/tilläggsinformation senare)
- Årsmöte 14.3. 2017 på Konstmuseet Sinebrychoff.
Årsmötesföreläsning: Kerstin Ilander: Hjalmar Linder
- Traditionell vårutfärd till herrgårdar 6.5.2017
- Resa till Genuatrakten, Italien 18.–22.10.2017
Julklappstips: Ge din vän medlemskap till julklapp!!
Du kan köpa medlemskap i museets kassa eller på internet (fyll i din väns namn och kontaktuppgifter, samt som
referens vännens namn och 2017), http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/ystavat/
Med önskan om en god och fridfull jul
Anna Ahtola
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045–1068484 (ma 14–16)

