Medlemsbrev 2/2018

Bästa medlemmar i Konstmuseet Sinebrychoffs Vänner,
Trevligt att ni understöder vår verksamhet.
Föreningens sjunde verksamhetsår har börjat. Efter välgörenhetsevenemanget i januari fick vi i
februari delta i Claudia de Brüns intressanta presentation av Ippolito Caffi, som för många av oss var
en okänd konstnär. Genom den pågående utställningen har Caffi blivit bekant också för en bredare
publik. Följande presentation för Vännerna gäller Piranesi-utställningen, därom mera nedan.

Årsmöte 2018
Föreningens årsmöte hölls 15.3.2018 i Konstmuseet Sinebrychoffs Vita källare. Ett glädjande stort
antal medlemmar deltog. Man beslöt att medlemsavgiften skulle bibehållas och att antalet
styrelsemedlemmar ökas med en medlem, från åtta till nio.
På förra årsmötet (2017) valdes Arthur Aminoff, Ilona Ervasti-Vaintola ja Susanna Serlachius till
styrelsemedlemmar. I år var Kari-Paavo Kokki ja Anri-Kristiina Peterzens-Nystén i tur att avgå.
Båda meddelade att de ställde upp för en ny period.
För följande treårsperiod valdes på nytt styrelsemedlemmarna Kari-Paavo Kokki och Anri-Kristiina
Peterzens-Nystén. Ekon. och fil. mag Roland Möller valdes in som ny medlem i styrelsen för
följande treårsperiod. Vi välkomnar varmt Roland Möller.
Till verksamhetsgranskare valdes åter Barbro Löfqvist och viceverksamhetsgranskare Joel Figur.
På årsmötet fastslogs bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2017. Styrelsen fick ansvarfrihet
och budgeten och verksamhetsplanen slogs fast för år 2018. Jari Saine valdes till styrelseordförande
fram till nästa årsmöte.
Efter årsmötet höll Arthur Aminoff ett givande föredrag om Gammalt finskt silver, på svenska.

Medlemsavgift 2018
Föreningens medlemsår börjar i april. År 2018 medlemsavgift betalas senast 27.4.2018 på
föreningens konto Ålandsbanken IBAN FI19 6601 0010 4482 64. Observera att kontonumret har
bytt sedan förra året. Medlemsavgiften kan också betalas i museets biljettkassa.
Årsmedlem 40€
Ständig medlem 600€
Understödande medlem 100€
Ung medlem 25€

NYHETER FRÅN SINEBRYCHOFFS KONSTMUSEUM
De nu aktuella utställningarna med Caffi och Piranesi har varit populära och en jämn ström besökare
har bekantat sig med de utställda verken. Orientens tjusning med Ippolito Caffis verk har
uppmärksammats på ett tacknämligt sätt på medierna. Både Caffis och Piranesis utställningar pågår
till 27 maj.

Nedan ett par smakprov på Caffis
mediauppmärksamhet:

https://mondointasca.it/2018/03/02/fascinoitalia-oriente-ippolito-caffi/
https://blyygiblumsteri.wordpress.com/2018/
02/06/kaukokaipuuta/
Ippolito Caffi: Egypten, Sueznäset
2017 © Photo Archive - Fondazione Musei
Civici di Venezia

http://antonellaperna.blogspot.fi/

Yle Novosti uppmärksammade
Piranesi-utställningen 11 mars 2018.
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/
italyanskie_shedevry_gostyat_v_usadb
e_sinebryukhova/10108922

Giovanni Battista Piranesi: Flodhamnen vid Ripetta i Rom,
Bild: Finlands Nationalgalleri/Hannu Aaltonen

MTV Tians nyheter hade som slutknorr
14.2.2018 en översikt av miniatyrsamlingen på
Sinebrychoffs Konstmuseum. Reetta KuojärviNärhi fick avslöja sin favorit bland personerna
på miniatyrerna. Nedan länk till inserten:

https://www.katsomo.fi/#!/jakso/877529

Cornelius Höyer: Dansös Giovanna Bassi,
Bild: Finlands Nationalgalleri/Simo Karisalo

MUSEETS VÅRPROGRAM:
Föreningens medlemmar kan avgiftsfritt delta i programmen.

Visningar för allmänhet:
31.3.2018 14:00 – 15:00

Finskspråkig guidning av aktuella utställningar.

7.4. 2018 13:00 – 14:00

Svenskspråkig guidning av aktuella
utställningar.

7.4. 2018 14:00 – 15:00

Finskspråkig guidning av aktuella utställningar.

14.4.2018 14:00 – 15:00

Finskspråkig guidning av aktuella utställningar.

21.4.2018 14:00 – 15:00

Finskspråkig guidning av aktuella utställningar.

22.4.2018 14:00 – 15:00

Visning av hemmuseet.

28.4.2018 14:00 – 15:00

Finskspråkig guidning av aktuella utställningar.

5.5.2018 13:00 – 14:00

Svenskspråkig guidning av aktuella
utställningar.

12.5.2018 14:00 – 15:00

Finskspråkig guidning av aktuella utställningar.

19.5.2018 14:00 – 15:00

Finskspråkig guidning av aktuella utställningar.

26.5.2018 14:00 – 15:00

Finskspråkig guidning av aktuella utställningar.

27.5.2018 14:00 – 15:00

Visning av hemmuseet.

Konst och musik
8.4.2018 15:00 – 16:00

Sibelius-Akademin, Ääniallot

20.5.2018 15:00 – 16:00

Sibelius-Akademin, Ääniaallot

Föreläsningar:
18.4.2018 18:00 – 19:00

Föreläsning: “Vackrast och mest storslagen
var dock den jättelika floden själv”.
Upptäcksresande G.A. Wallins resa längs Nilen
årsskiftet 1844-1845.

25.4. 2018 18:00 -19:00

Föreläsning: Med ångbåt upp för Nilen: att
resa i Egypten i slutet av 1800-talet.

16.5.2018 18:00-19:00

Föreläsning: Egyptens sjunkna städer på
bottnen av Medelhavet.
Professor emeritus Jaakko Frösén.

SIFFS SENIORKLUBB
Siffs seniorklubbverksamhet är öppen för alla dem som inte mera är med i arbetslivet och är
intresserade av konst. Målet är att regelbundet erbjuda intressanta och meningsfulla aktiviteter och
möten med kulturen.
6.4.2018 11.15 – 13.00

Seniorklubben: Mytologin i konsten. Vi
bekantar oss med de mytologiska motiven i
Ippolito Caffis verk och interiörerna i
hemmuseet under ledning av museilektor Leena
Hannula.

20.4.2018 11:15 -13.00

Seniorklubben: Från Ateneum till
Sinebrychoffs palats 1880-1930.
Skeden i museiverksamheten och konsten att
samla.

27.4.2018 11:15 – 13:00

Seniorklubben: En promenad till
Sinebrychoffs familjegrav. Anmälan till kassan.

4.5.2018 11:15 – 13:00

Seniorklubben: Konstpiknik i museets park.
Måleri och egen vägkost.

Gratiskvällar:
4.4.2918 17:00 – 20:00

Gratiskväll.

2.5.2018 17:00 – 20:00

Gratiskväll.

Övrigt:
5.5.2018 11:00 – 16:00

Konstkryssning från Konstmuseet
Sinebrychoff till Didrichsen konstmuseum.
Guidning i båda museer. Närmare information
kommer på hemsidan.

Föreningens medlemsprogram:
Presentation av Piranesi:
Torsdagen 5.4.2018 kl. 18:00 presenterar Hanna Ruotsalainen Piranesiutställningen. Man kan anmäla
sig till evenemanget på adressen SiffYstavat@siff.fi eller per telefon nummer +358 45 106 8484 (må
16-18).

Giovanni Battista Piranesi: Atriumgården till Porticus Octavia i Rom.
Bild: Finlands National galleri/Kirsi Halkola

Traditionell vårutfärd till herrgårdarna lördagen 26.5.2018.

I maj förverkligas den traditionella herrgårdsutfärden. Utfärdsmålen är Sysmä och Heinola, där vi
besöker Nordenlund, Virta och Vanhakartano herrgårdar. Nedan en kort presentation av varje
enskilt mål.

Nordenlunds herrgård har en lång och brokig
historia. Nuvarande släkt har ägt gården sedan
1740. Huvudbyggnaden är ungefär 200 år
gammal. Alfred Cawén ritade nuvarande
fasaden 1868.
Annexet ritade Gustaf Nyström 1880. På
gårdens marker betar en hjord på ca 700
Hereford-biffkor.

Hereford-biffkor på gårdens marker. Bild från
www.nordenlund.com –sidorna.

”Gårdarna runt sjön”
Virdois gård ägs i femte generation av släkten
Stjernvall. Den lägre delen av huvudbyggnaden
är från sekelskiftet 1700-1800.
Släkten Stjernvall äger också den uråldriga
frälsegården Gamla Virdois. På båda
herrgårdarna följde man med utvecklingen i
jordbruket och kom så sätt att arbeta för hela
områdets välmåga. Området kring
Vanhakartano har den äldsta bosättningen och
är värdefullt kulturlandskap.

Virdois-gård. Bild från www.virtaankartano.fi –sidorna.

Länsgevaldiger Aschans hus är från 1700-talet. Huset
representerar rokokon och den gustavianska stilen.
Interiören har bevarats nästan helt och hållet i sitt
ursprungliga skick, utom köket och farstun.
Bild: Sirpa Juuti, Heinola konstmuseum.

8:00

Avgång från Kiasma.

10:15

Besök på Nordenlund i Sysmä, skumvin serveras. Värdarna Marianne och Ole Silén,
presentation på svenska. Med på färden hela dagen fil.dr. Birgitta Stjernvall-Järvi.

11:30

Till Virdois gård, värdparet Tiina och Juhani Stjernvall. Buffet med kalops,
presentation på finska.

13:15

Avgång till Gamla Virdois, värdparet Leena och Jocke Stjernvall, eftermiddagskaffe,
presentation på finska.

14:45

Avfärd till Heinola och länsgevaldiger Aschans hus. Guidning på finska, Kari-Paavo
Kokki.

16:30

Avfärd till Cafe Kailas på avskedskaffe.

17:30

Hemfärd.

19:30

Kiasma.

Vår styrelsemedlem, Riko Eklundh, berättar under resan om sin barndom på sin morfars herrgård,
Nordenlund.
Anmälan till herrgårdsresan på adressen SiffYstavat@siff.fi 3.4.-10.4. eller per telefon +358 45 106
8484 (må 16-18). Priset 130€. När ni fått bekräftelsen på er anmälan, kan ni betala avgiften på
föreningens konto:
Ålandsbanken IBAN FI19 6601 0010 4482 64, senast 4.5.2018, meddelande på betalningen
“Kartanoretki 2018”.

Föreningens slottresa till Sverige i augusti är till glädje fullbokad. Eventuella avbokningsplatser kan
man fråga efter av resans arrangör på adressen: christina.gaebel@cwt-me.com eller per telefon
0205615117.
På basen av vår förfrågan har det kommit fram att det finns så mycket intresse för en resa till
Venedig 2019 att två färder kan arrangeras. Preliminära planer finns för en resa i april och den andra
i december 2019. Detaljer och anmälningsinstruktioner kommer när tidpunkten närmar sig.
I början av hösten arrangeras en vardagskväll en utfärd till Tavastehus för att bese silverutställningen
i Tavastehus slott. Närmare information om besöket och anmälningen kommer efter sommaren.
I fall ni inte kommit på någon trevlig present till vårens student eller någon annan närstående som
firar en bemärkelsedag, kan ni glädja dem ett medlemskap i Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r. f..

Glada vårhälsningar,
Liisa Kantanen
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045–1068484 (må 16–18)

