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Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon Ystävä,
Hyvää elokuista kesää kaikille! Toivottavasti jokainen on päässyt nauttimaan kesästä juuri toivomallaan tavalla.
Tässä vuoden kolmannessa jäsenkirjeessä aiheina ovat yhdistyksemme museolle lahjoittamat teokset sekä syksyn
jäsenohjelma. Jäsenillämme on mahdollisuus osallistua opastettuihin tapahtumiin Sinebrychoffin taidemuseossa ja
niin ikään valituissa ulkopuolisissa kohteissa.
Toukokuun viimeisenä viikonloppuna yhdistyksemme teki vuotuisen kevätretkensä, tällä kertaa Vaasaan. Matka
oli onnistunut. Retkelle osallistuneet pääsivät tutustumaan Orisbergin kartanokokonaisuuteen, Ison-Kyrön
kirkkoon, Tikanojan Taidekotiin ja Kuntsin museoon.

Cranach – renessanssin kaunottaret, 26.9.2019–5.1.2020
Sinebrychoffin Taidemuseon syksyn näyttely avautuu yleisölle 26. päivä syyskuuta 2019.

Lucas Cranach vanhemman (1472-1553) näyttely
nähdään Suomessa vain Sinebrychoffin
taidemuseossa. Eurooppalaisista museoista
saadaan lainaan puulle maalattuja, 500-vuotiaita
kokoelmien helmiä, jotka ovat harvoin
lainattavissa. Näyttelyssä tulee olemaan esillä 30
teosta Cranach vanhemmalta.
Suomen ainoat Cranach vanhemman maalaukset
ovat Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmissa ja
nämä teokset ovat olleet näyttelyn koostamisen
lähtökohtina. Vasemmalla kuvassa on
kokoelman teoksista toinen: Nuoren naisen
muotokuva (1525).

Lucas Cranach vanhempi (1472–1553)
Nuoren naisen muotokuva, 1525
Kuva: Kansallisgalleria, Hannu Aaltonen

Näyttelyssä nähdään myös esimerkkejä siitä,
kuinka taiteilijat ovat myöhemmin tulkinneet
Cranach vanhemman teoksia omassa taiteessaan.

Ystäväyhdistyksen taidelahjoitukset Sinebrychoffin taidemuseolle

Yhdistyksellämme oli tänä keväänä ilo lahjoittaa
Sinebrychoffin taidemuseon kokoelmiin useampi
teos. Vasemmalla kuvassa on teospari, joista toinen
on paperille maalattu luonnos oikean puoleiseen
miniatyyriin. Miniatyyri on maalattu pinnoitetulle
pahville. Teosparin yhdistys sai anonyyminä
lahjoituksena.
Luonnos miniatyyrimuotokuvaan.
Mitat: 8,2 x 7,7 cm.

Miniatyyri.
Mitat: 6,6 x 6 cm

Tuntemattoman tekijän guassi paperille.
Pöydän ääressä kirjoittava nainen. Mitat: 32 x 24,5 cm.

Kaikki kolme alempana näkyvää teosta yhdistys
hankki samasta kohteesta ja ne lahjoitettiin museolle
samaan aikaan. Pastellimaalaukseen kuuluu myös
kehys, jota kuvassa ei näy. Teos tullaan esittämään
tässä alkuperäisessä kehyksessään.

Tuntemattoman tekijän pastellimaalaus.
Naisen muotokuva. Mitat: 66 x 51,5,cm

Lahjoitetut teokset esitellään yleisölle
mahdollisimman pian. Sitä ennen niiden on kuitenkin
käytävä läpi tietyt museon sisäiset käytännöt: teokset
inventoidaan museon kokoelmaan, niiden kunto
dokumentoidaan ja tarpeen mukaan ne
konservoidaan. Jokainen työ kuvataan
Kansallisgallerian valokuvaamossa. Teokset
palautetaan alkuperäisiin kehyksiinsä, jotka on
huollettu tarpeen mukaan. Ilman kehyksiä hankitut
teokset kehystetään joko kokoelmista löytyviin
vanhoihin kehyksiin tai niille varta vasten tehtyihin
uusiin kehyksiin.
Palamedes, öljyvärimaalaus puulle.
Mitat: 29 x 37,5 cm
Kaikki sivun kuvat: Liisa Kantanen

Ennen kuin näyttely on yleisölle valmis,
museomestarit huolehtivat teosten siirroista,
kuljetuksesta ja ripustamisesta. Valomestari
viimeistelee tilan valaistuksen, jonka jälkeen näyttely
on viimein valmis ja teokset yleisölle nähtävillä.

YHDISTYKSEN SYKSYN 2019 JÄSENOHJELMA:


Suomen Pankki, vierailu taidekokoelmiin tutustumisen merkeissä 12.9.2019 klo 17:00
Vierailulle mahtuu mukaan 40 henkeä. Ryhmään osallistujat tulee tietää ajoissa, koska kohteeseen täytyy
toimittaa nimilista osallistujista viimeistään viikkoa ennen ajankohtaa. Osallistujat maksavat kukin
yhdistykselle 10€ osallistumismaksun, muuten vierailu on maksuton.
Ilmoittautuminen sihteerille osoitteeseen: ystavat.siff@fng.fi tai
puhelimitse 045 106 8484 (ma klo 16–18).



Cranach’n näyttelyn esittely 10.10.2019 klo 17:30
Amanuenssi Claudia De Brün esittelee Cranach-näyttelyn jäsenille 10.10.2019 klo 17.30. Esittely on
suomeksi. Tapahtumaan voi ilmoittautua lähempänä ajankohtaa.



Retki Mänttään Serlachiuksen taidemuseoihin 12.10.2019
Matkalla yhdistyksen hallituksen jäsen, Susanna Serlachius kertoo mm. Serlachiuksen taidesäätiöstä.
Aamuinen lähtö ja illan paluu tapahtuvat molemmat Kiasman edessä sijaitsevalta pysäkiltä.
Ohjelma Mäntässä:
klo 11:15 Tervetuloa Serlachius-museoihin, jonka jälkeen omatoiminen kierros Gustaf-museossa
klo 12:24 Siirtyminen bussilla Göstaan.
klo 13:00 Lounas Göstan ravintolassa
klo 14:00 Opastettu kierros Göstassa sekä kartanossa että paviljongissa.
Retken hinta on 100€. Tapahtumaan ilmoittautuminen on myöhemmin syksyllä. Tarkempi lähtöaikataulu
ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen retkeä.



Sinebrychoffin kotimuseon esineistön esittely jäsenille 13.11.2019 klo 17:30
Yhdistyksen hallituksen jäsen Arthur Aminoff esittelee kotimuseon esineistöä. Esittely on ruotsiksi.
Tapahtuman ilmoittautumisajankohdasta tiedotetaan myöhemmin syksyllä.



Sinebrychoffin taidemuseon joulukattaus
Joulukattaustapahtuma uusitaan edellisen kattauksen suuren suosion siivittämänä. Esille tulee uusi
kattaus, joten viime joulun kattauksen nähneille on taas hyvä syy tulla tutustumaan näyttelyyn. Sisällöstä
ja jäsenten opastuksista tiedotetaan joulun ajan lähestyessä.

Ensi kevään maaliskuun matka suuntautuu Belgiaan Gentiin, Bruggeen ja Antwerpeniin sekä Hollannin
puolelle Maastrichtiin antiikkimessuille. Matkaan ilmoittautuminen on ajankohtainen elokuun loppupuolella.
Ilmoittautumisesta tulee tarkempaa tietoa sähköpostitse elokuun aikana.
Museon kaikille avoimet yleisötapahtumat ovat maksuttomia Sinebrychoffin taidemuseon ystäville. Museon
monipuoliseen ohjelmaan pääsee tutustumaan museon verkkosivuilla osoitteessa:
https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/tapahtumat/lista/
Hauskaa syksyn saapumista toivottaen,
5. elokuuta 2019
Liisa Kantanen
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 16–18)

