Medlemsbrev 4/2018

Bästa medlem,
Föreningen har börjat hösten med ett omväxlande program. Såväl besöken som de hitintills genomförda
presentationerna har varit givande och gett en djupare inblick i ämnena ifråga tack vare experternas vägledning.
I början av september anlände trettio
medlemmar till Tavastehus till utställningen
Lyster – finskt silver 1600 -1830. Följande
vecka öppnades konstmuseets
höstutställning Känslosamma scener och i
oktober presenterade utställningens
kurator, Lura Gutman, helheten för
föreningens medlemmar. I slutet av
september bekantade vi oss med museets
basutställning via Ira Westergårds
presentation. Presentationerna har fått
mycken uppskattning av deltagarna.

Utställningen Känslosamma scener
fortsätter in på år 2019, fram till 3 mars.

Carl Ludvig Engel, ridå- och kulissritningar till Helsingfors
gamla teaterhus från utställningen Känslosamma scener.
Nationalgalleriet, Konstmuseet Ateneum
Bild: Nationalgalleriet/Janne Mäkinen

MUSEETS PROGRAM FÖR SLUTET AV ÅRET:
Medlemmarna deltar avgiftsfritt!
Ons 14.11.2018 kl. 18

Föredrag museidirektör Marina Catani:”Med liv och själ”. Edelfelts förhållanden
till teater- och musikvärlden i Europa (på finska)

Sö 18.11.2018 kl. 15

Latinamerikanska toner på gitarr, Patrik Venas elever uppträder.

Ons 21.11.2018 kl. 18

Föredrag: specialforskare Antti Alanen, KAVI: Kärlekens rum: teatern
som inspiration till filmdramat

Lö 1.12.2018 kl. 11

Julsånger, sånggruppen B#Cantamore

Sö 9.12.2018 kl. 15

Ljudvågor, konsert, Sibelius-Akademin

Lö 15.12.2018 kl. 13

Julsånger, sånggruppen B#Cantamore

Ons 16.1.2019 kl. 18

Föredrag: Docent, FD Pentti Paavolainen: Situation, känsla och gest. Granskning
av konst med teatermotiv.

Ons 30.1.2019 kl.18

Föredrag: FD Ira Westergård: Intill undren

Ons 13.2.2019 kl. 18

Föredrag: Skådespelare Alina Tomnikov: När jag gråter, tänker jag på glass - en
skådespelare avslöjar

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM:


Favoritverken ur museets samlingar
Amanuens Claudia de Brün presenterar sina favoritverk ur Konstmuseet Sinerychoffs samlingar för
medlemmarna torsdag 8.11.2018 kl. 17:30. Presentationen sker på finska.
Anmälan senast 3.11. till sekreteraren, ystavat.siff@fng.fi eller
telefon 045 106 8484 (må kl. 16–18).
Gruppstorlek 30 personer.



Besök på Reitz
hemmuseum.
Tisdagen 11.12.2018 kl. 16:30
är det visning i Reitz
hemmuseum, som öppnade år
1972. Medlemmarna har då
möjlighet att bekanta sig med
Lauri Reitz omfattande
antikvitetssamling.
Deltagaravgiften är 10€.
Anmälan senast 7.12. till
sekreteraren,
ystavat.siff@fng.fi eller
telefon 045 106 8484 (må kl.
16–18).
Minst 10 högst 45 personer
ryms i gruppen.

Lauri Reitz med sin hustru Maria och son Lasse i bostaden på Fältskärsgatan. Foto:
Bjarne Lönegren / Novofoto, 1938.



Juldukningen
Kari-Paavo Kokki och
Arthur Aminoff
presenterar Konstmuseet
Sinebrychoffs juldukning
i matsalen. Dukningen
genomförs av föreningen
i samarbete med museet.
Presentationerna sker
1.12. samt 15.12.2018 kl.
12:00. I januari ordnas
eventuellt ännu en
visning, som meddelas
om senare.
Matsalen, 1910-tal
Bild: Signe Brander, Museiverket.



Välgörelsekonsert 1.2.2019 kl. 19:00
Nästa år, i februari, ordnar föreningen sin traditionella välgörelsekonsert. De begåvade cellisterna
Jonathan Roozeman och Alexander Warenberg kommer till Helsingfors cellovecka och uppträder i
museets Empirsal tillsammans med pianisten Jan Paul Roozeman. Det exakta programmet klarnar
närmare senare.
Anmälan börjar genast till sekreteraren på adressen ystavat.siff@fng.fi eller telefon
045 106 8484 (må kl. 16–18).
Max 70 personer.
Konsertbiljetten 50€.

Vårens populära Venedig-resa är fullbokad. På grund av det stora intresset kommer en ny resa till Venedig att
ordnas mot slutet av 2019. Om denna meddelas i början av 2019.

Med önskan om en trevlig fortsättning på hösten,
Liisa Kantanen
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045–1068484 (må 16–18)

