Medlemsbrev 1/2019
Bästa medlem
Gott nytt år! Medlemsprogrammet för år 2019 började med den traditionella välgörenhetskonserten i museets
festliga Empiresal. I år uppträdde de begåvade cellisterna Jonathan Roozeman och Alexander Warenberg samt
pianisten Jan Paul Roozemanin. Artisterna öppnade celloveckorna med sin konsert, som var slutsåld.

Konstmuseet Sinebrychoffs år 2018
Museet besöktes under året 2018 av 61 078 gäster. Målet överstegs med mer än 20 000 besökare. De
ambulerande utställningarna under året var Piranesi – talande ruiner, Italiens och Orientens tjusning – Ippolito
Caffi och Känslosamma scener. Juldukningen i hemmuseet, som iordningställdes i samarbete med
vänföreningen, lockade ett mycket stort antal besökare. Ungefär 8000 personer bekantade sig med dukningen,
som också uppmärksammades i flera medier. Under år 2018 förverkligades också en mångsidig verkstad,
naturserie och ett dito konsertprogram.

Utställningar under våren 2019

HIMMELSKA FÄRGER - BLÅTT OCH GULD
28.3.-25.8.2019
Det nya årets första utställning handlar om guld och
blått i konstverken. Båda färgerna representerar de
historiskt sett mest värdefulla materialen som
användes i europeisk bildkonst och konsthantverk.
Några moderna verk för en dialog med äldre verk på
utställningen.
Utställningen är framme 28.3.–25.8.2019 .

Akseli Gallen-Kallela: Insjölandskap, 1901.
Nationalgalleriet/Konstmuseet Ateneum
Bild: Nationalgalleriet/Kirsi Halkola

SINEBRYCHOFFS – SANDVIKENS VÄLGÖRARE
16.3.2019-12.1.2020, Röda källaren
Familjen Sinebrychoff byggde upp sitt bryggeri till ett
storföretag. De tog också, med hjälp av sin stora
förmögenhet, hand om arbetarna på sina fabriker och
även andra mindre bemedlade i staden. De såg det
som viktigt att satsa på olika kulturprojekt.
I mars öppnas en utställning om släkten Sinebrychoffs
historia och framförallt visas porträttdonationerna från
Oy Sinebrychoff Ab.
Sinebrychoffs bryggeri fyller i år 200 och är således
äldst i Norden i sin bransch.
Paul och Anna Sinebrychoff med sina barn på 1860-talet.
Bild Fritz Hjerztell. Museiverket.

LUCAS CRANACH – RENÄSSANSENS SKÖNHETER
26.9.2019-5.1.2020
Renässansens mästare, Lucas Cranach den äldres (1472 1553) produktion, visas för första gången i höstens
utställning 26.9.2019-5.1.2020. Porträtt av en ung kvinna
(1525) och Lucretia (1530) är verken som bildar
utgångspunkt i utställningens. Förutom dessa förtjusande
damer, kommer fler av Cranachs skönheter från kända
internationella museer att ses på utställningen.

Lucas Cranach den äldre, En ung kvinnas porträtt,1525
Bild :Nationalgalleriet/Museibild

ÖVRIGA NYHETER FRÅN KONSTMUSEET SINEBRYCHOFF
Den nyligen pensionerade, ansvariga museilektorn för konstmuseet Sinebrychoff, Leena Hannulas
doktorsavhandling ”Kävijät, kokijat, kokemukset: Museologinen tutkimus Siffin senioriklubista taidemuseon keskiössä” finns
att läsa på adressen: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/10/19-1-2019-tam-leena-hannulahumanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-museologia
I sin avhandling granskar Leena Hannula hur medlemmarna i Siffs seniorklubb ser på sitt eget deltagande och
vad som får människor att engagera sig så att de blir regelbundna besökare. Lycka till Leena!

MUSEETS VÅRPROGRAM:
Föreningens medlemmar deltar gratis i programmen!

Guidningar
16.2. kl. 14:00

Finskspråkig, för alla öppen guidning av aktuella utställningar.

23.2. kl. 14:00

Finskspråkig, för alla öppen guidning av aktuella utställningar.

2.3. kl. 13:00

Svenskspråkig, för alla öppen guidning av aktuella utställningar

9.3., 16.3. och 23.3.
kl. 14:00

Finskspråkig, för alla öppen guidning av aktuella utställningar.

Föredrag
13.2. kl. 18:00

Skådespelaren Alina Tomnikov: Alltid när jag gråter, tänker jag på glass - en
skådespelares avslöjanden. Föredraget är en del av utställningen Känslosamma scener.

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM
Årsmöte 2019
Föreningens årsmöte hålls 6.3.2019 kl. 17:00 på konstmuseet Sinebrychoff. Efter mötet håller amanuensen för
Ateneum, Hanne Selkokari, en föreläsning under rubriken ”Eliel Aspelin-Haapkylän taidehankintoja Italian
matkoilta”.
Presentation av utställningen om familjen Sinebrychoff för medlemmarna 21.3.2019 kl. 17:30
Utställningens kurator Salla Heino presenterar för medlemmarna utställningen i Röda källaren. Anmälningar till
sekreteraren på adressen SiffYstavat@siff.fi eller per telefon +358 45 106 8484 (mån. 16-18).
Presentation av utställningen Himmelska färger - blått och guld 25.4.2019 kl. 17:30
Konstmuseets intendent Ira Westergård presenterar, på svenska, utställningen. Anmälningar till adressen
SiffYstavat@siff.fi eller per telefon +358 45 106 8484 (mån. 16-18).
Övriga evenemang
Styrelsemedlemmen, skådespelaren Riko Eklundh, presenterar på våren sin nya bok ”Flickan skall uppleva
historia”. Tidpunkten anges senare.
Vårutflyktens datum, 25.-26.5.2019, lönar sig att lägga på minnet. Resmålet är Vasatrakten med bl.a. ett besök på
Orisberg gård.
Närmare besked om anmälningar kommer när de olika evenemangens tidpunkter närmar sig.
Bästa hälsningar,
Liisa Kantanen, sekreterare

ystavat.siff@fng.fi
tel. 045–1068484 (mån. 16–18)

