Medlemsbrev 1/2018
Bästa medlem,
Gott nytt år! I och med det nya året började jag som sekreterare efter Anna Ahtola. Jag heter Liisa Kantanen och
jag är papperskonservator vid Nationalgalleriet. Mitt arbete innefattar också samlingarna vid Konstmuseet
Sinebrychoff och det pappersmaterial som där finns. Mitt arbetsrum är i Ateneum.
I samband med sekreterarbytet förändras telefontiden till 16.00 – 18.00, dock fortfarande måndag. Det blir riktigt
trevligt att få verka som er sekreterare. Jag ser med intresse på allt som denna post kommer att föra med sig.
Medlemsprogrammet för år 2018 startade med en stämningsfull konsert i konstmuseets festliga empiresal.
Cellisterna Leonardo Chiodo och Sujari Britt samt pianisten Valerija Resjan uppträdde på den populära
välgörenhetstillställningen. De framförde musik av bl.a. Bach, Brahms och Rostropovitj och en komposition av
Sujari Britt. Ett hjärtligt tack till de begåvade konstnärerna samt publiken för en fin konsertkväll. Efter konserten
hölls auktion för museets fromma i den Vita källaren där man också avnjöt supé. Auktionen gick enligt
beräkningarna och välgörenhetskvällens avkastning var som helhet god.

Konstmuseet Sinebrychoff år 2017
Under år 2017 besöktes museet av 57 483 besökare. Detta tal översteg klart målet som var 47 970 besökare. Ickepermanenta utställningar var fyra stycken under året: Caesar van Everdingen – penselns mästare i Rembrandts
tid, Jag är jag – kända och glömda porträtt, 100 år 100 bilder – Hannu Pakarinens fotografier, och Andrea
Angione Terribilis est locus iste.
Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. bidrog till samlingarna under år 2017 med donationer av en målning och
fyra miniatyrer.
Under året förverkligades också en mångsidig verkstad, naturserie och konsertprogram.

Utställningar under våren 2018

ITALIENS OCH ORIENTENS TJUSNING– IPPOLITO CAFFI
Årets första utställning är Ippolito Caffis ”Italiens och Orientens tjusning”, 1.2. – 27.5.2018. Utställningens alla
73 målningar och 15 arbeten på papper har lånats till museet från samlingarna i Fondazione Musei Civici di
Venezia. Verken är utställda i museets första våning. Italienaren Ippolito Caffi ses som arvtagare och förnyare av
veduta-måleriet, vilket anses ha uppstått i Nederländerna.

”Kamel”, blyerts och vattenfärg på papper.

”Venedig: snö och dimma” n. 1842
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PIRANESI – RUINERNA TALAR
I museets Röda källare visas verk av den italienska grafikens mästare, Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778)
mellan 16.2. och 27.5.2018.
Av Piranesis över tusen grafikblad är de mest kända serierna Vedute di Roma och Carceri d´invenzione. Båda
finns representerade på utställningen. De 16 grafikbladen som finns till påseende ingår alla i Konstmuseet
Sinebrychoffs egna samlingar.
Förutom grafikbladen finns en videoprojicering, där man med hjälp av 3D-teknik har skapat en verklig illusion
av utrymmen i Carceri d´invenzione. Det har sagts att det är som att stiga in i Piranesis sinnevärld.

Ruinerna av Nerva forum i Rom.

Gaius Cestius grav i Rom.
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NYHETER FRÅN KONSTMUSEET SINEBRYCHOFF
Den nyss avslutade utställningen Jag är jag – Kända och glömda porträtt fortsätter i Konstmuseet Sinebrychoffs
regi i konstnärshemmet Tikanoja i Vasa. Utställningen är öppen mellan 16.2. - 27.5.2018. Utställningens
kuratorer är Kirsi Eskelinen och Reetta Kuojärvi-Närhi.
MUSEETS VÅRPROGRAM:
Museets program är gratis för medlemmarna!
Föreläsningarna
14.2. kl 18:00

FM Virve Heininen: Finska konstnärers resor till Italien

28.2. kl 18:00

Professor Taina Syrjämaa: Caffi och Italiens enande på 1800-talet

Konserter
11.2. kl 15:00

Ritva Laamanens elever uppträder

11.3. kl 15:00

Matleena Vehmaas elever uppträder

Övrigt program
10.2. kl 13:00–16:00

Orientalisk eftermiddag
kl 13:00 dansförevisning ”Den orientaliska dansens magi”. Ledd undervisning i magdans.
Bli magdansös på en kvart!
kl 13:00−16:00 Demmers Teehaus serverar te på mynta.
kl 14:00 Guidad visning av utställningen ”Italiens och Orientens tjusning”
kl 14:00−14:30 Äventyrsguidning för barn
kl 14:30–16:00 Orientaliska sagor och skuggbilder i lekhörnan. Handdockor och -djur för
barn.

14.2. kl 11.00–20:00

Alla hjärtans dag. Biljettförmån till utställningen ”Italiens och Orientens tjusning”: två
personer till priset av en
kl 17:00 Guidad visning av utställningen ”Italiens och Orientens tjusning”!
kl 18:00 föreläsning: Virve Heininen: Finska konstnärers resor till Italien

17.2. kl 14:00

Guidad visning, på finska, av aktuella utställningar

24.2. kl 14:00

Guidad visning, på finska, av aktuella utställningar

25.2. kl 14:00

Guidad visning av hemmuseet

3.3. kl 13:00

Guidad visning, på svenska, av aktuella utställningar

3.3. kl 14:00

Guidad visning, på finska, av aktuella utställningar

10.3. kl 14:00

Guidad visning, på finska, av aktuella utställningar

17.3. kl 14:00

Guidad visning, på finska, av aktuella utställningar

24.3. kl 14:00

Guidad visning, på finska, av aktuella utställningar

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM
Föredragsserie: Konstmuseet Sinebrychoffs Stordonatorer Jalo Sihtola
Professor Juhani von Boehm berättar för Vännerna om donationen av Jalo Sihtolas samling, speciellt den delen
som finns på Konstmuseet Sinebrychoff. Presentationen ges 27.3.2018 kl 17.30. Man kan anmäla sig på adressen
SiffYstavat@siff.fi , eller per telefon +358 45 106 8484 (må 16-18).
Årsmötet 2018
Föreningens årsmöte hålls 15.3.2018 kl 17:00 på Sinebrychoffs Konstmuseum. Efter mötet håller Arthur
Aminoff en föreläsning om gammal finsk silver.
Den traditionella utfärden till herrgårdarna 26.5.2018
I maj förverkligas den traditionella herrgårdsresan. Utfärdsmålen är Sysmä och Heinola, där vi besöker
Nordenlund, Virta och Vanha-Kartano herrgårdar.
8:00

Avgång från Kiasma

10:15

Besök på Nordenlunds herrgård i Sysmä, servering av skumvin. Värdparet är Marianne och Ole
Silén, presentation sker på svenska. Fil.dr. Birgitta Stjernvall-Järvi följer med hela dagen.

11:30

Vi förflyttar oss till Virta herrgård. Stående bord med kalops, värdparet är Tiina och Juhani
Stjernvall. Guidningen sker på finska.

13:15

Avgång till Vanha-Kartano, värdparet är Leena och Jocke Stjernvall, eftermiddagskaffe och
guidning sker på finska.

14:45

Avgång till Heinola och landsgevaldiger Aschans hus. Kari-Paavo Kokki guidar på finska.

16:30

Avgång, avslutningskaffe på Cafe Kailas.

17:30

Hemresa

19:30

Kiasma

Resans pris är 130 euro. Information om anmälningen kommer i nästa medlemsbrev.

Övrigt
Hanna Ruotsalainen presenterar 5.4.2018 kl 18:00 Piranesi-utställningen. Information om anmälningen kommer i
ett senare meddelande.
PS. Kom ihåg en vän på Alla hjärtans dag! Ge ett medlemskap som present till din vän!
Du kan köpa medlemskapet som present i museets biljettkassa eller på internet. Skriv vännens kontaktuppgifter
på blanketten och som refens på betalningskvittot vännens namn och 2018/Ainaisjäsenyys.
http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/ystavat/.

Bästa hälsningar
Liisa Kantanen
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045–1068484 (må 16–18)

