Medlemsbrev 3/2019

Bästa medlem,
Trevlig augusti till alla! Hoppas var och en fått njuta av sommaren på sitt eget sätt.
I årets tredje medlemsbrev berättar vi om de verk som föreningen donerat till muséet samt om höstens program.
Våra medlemmar har möjlighet att delta i evenemang på Sinebrychoffs konstmuseum samt i vissa utvalda
program på andra muséer.
Sista veckoslutet i maj gjorde föreningen sin årliga vårresa, denna gång till Vasa. Resan var lyckad. Deltagarna
fick bekanta sig med Orisbergs herrgård, Stor-Kyro kyrka , Tikanojas konstnärshem samt Kuntsis museum.

Cranach - Renässansens skönheter, 26.9.2019–5.1.2020
Höstens utställning i Konstmuseet Sinebrychoff öppnar 26 september 2019.
Utställningen med konst av Lucas Cranach den
äldre (1472-1553) visas i Finland bara i
Konstmuséet Sinebrychoff. Europeiska muséer
lånar ut 500 år gamla verk, målade på trä, från
sina samlingar. Verken lånas sällan ut. 30 arbeten
av Lucas Cranach den äldre kommer att visas på
utställningen.
De enda arbeten av Lucas Cranach som finns i
Finland är de i samlingarna på Konstmuséet
Sinebrychoff och de fungerar som grund till
kompositionen av utställningen. Till vänster är
det andra verket från samlingarna: Porträtt av en
ung kvinna (1525).

Lucas Cranach den äldre (1472–1553)
Porträtt av ung kvinna, 1525
Bild: Nationalgalleriet, Hannu Aaltonen

Utställningen visar också exempel på hur
konstnärer senare har tolkat Cranach den äldres
verk i sin egen konst.

Donationer till muséet av vänföreningen

Föreningen hade glädjen att denna vår donera till
Konstmuséet Sinebrychoff flera verk. Till vänster ses
bilder på två arbeten, varav det ena är en skiss målad
på papper av miniatyren till höger. Miniatyren är
målad på ytbehandlad papp. Verken har föreningen
fått som anonym donation.
Skiss till ett miniatyrporträtt
Mått: 8,2 x 7,7 cm.

Miniatyr
Mått: 6,6 x 6 cm

Gouache på papper av okänd konstnär.
Skrivande kvinna som sitter vid ett bord.
Mått:: 32 x 24,5 cm.

Alla tre verk som syns därunder skaffade föreningen
från samma ställe och de donerades till muséet
samtidigt. Pastellmålningen har också en ram, som
inte syns på bilden. Verket kommer att presenteras i
denna sin ursprungliga ram.

Pastellmålning av okänd konstnär
Porträtt av en kvinna.
Mått:: 66 x 51,5,cm

De donerade verken presenteras för allmänheten så
fort som möjligt. Före det, måste de genomgå
muséets egna procedurer: verken inventeras till
muséets samlingar, deras kondition dokumenteras
och vid behov konserveras de. Varje verk
fotograferas i Nationalgalleriets fotoateljé. Verken
återfår sina ursprungliga ramar, vilka blivit reparerade
efter behov. Verk som kommit utan ramar får nya,
antingen från de egna samlingarna eller så tillverkas
nya ramar enkom för dem.

Palamedes, oljemålning på trä
Mått: 29 x 37,5 cm
Alla bilder på sidan: Liisa Kantanen

Innan utställningen är färdig för allmänheten tar
museimästarna hand om förflyttningen, transporten
och upphängningen av verken. Ljusmästaren slutför
utrymmets belysning, varefter utställningen slutligen
är klar och kan visas för publiken.

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM FÖR HÖSTEN 2019:


Finlands Bank konstsamlingar, besök 12.9.2019 kl 17:00
40 personer kan delta. Besökarnas namn bör meddelas på förhand medelst en lista som skickas senast en
vecka före besöket. Deltagaravgift 10 €, vilken betalas till föreningen, i övrigt är besöket gratis.
Anmälan på adressen: ystavat.siff@fng.fi eller per telefon
045 106 8484 (må kl. 16–18).



Presentation av Cranachs utställning 10.10.2019 kl. 17:30
Amanuens Claudia De Brün presenterar Cranach-utställningen för föreningens medlemmar 10.10.2019
kl 17.30. Presentationen sker på finska. Anmälan sker när evenemangets tidpunkt närmar sig.

●

Utfärd till Mänttä och Serlachius konstmuseum 12.10.2019
På resan berättar Susanna Serlachius, styrelsemedlem i föreningen, om bl.a. Serlachius konststiftelse.
Morgonens avresa och kvällens återkomst sker båda från plattformen framför Kiasma.
Programmet i Mänttä:
kl 11:15 Välkomsthälsningar till Serlachius-muséerna, varefter rundtur på egen hand i Gustaf-muséet.
kl 12:24 Förflyttning med buss till Gösta.
kl 13:00 Lunch i restaurangen på Gösta.
kl 14:00 Guidad tur genom Gösta samt i herrgården och paviljongen.
Utfärdens pris 100 €. Anmälningen sker senare på hösten. Exakt tidtabell meddelas i god tid före
utfärden.



Presentation av föremålen i hemmuséet för medlemmarna 13.11.2019 kl 17:30
Styrelsemedlemmen Arthur Aminoff presenterar, på svenska, föremålen i hemmuséet. Anmälningstiden
meddelas senare på hösten.



Juldukningen på Konstmuséet Sinebrychoff
Den populära juldukningen ordnas igen i år. En ny dukning visas i år, så de som såg förra årets dukning
har skäl att komma på utställningen. När julen närmar sig informeras mer om innehållet i och
guidningen av utställningen.

●

Nästa vår i mars styr vi kosan mot Gent, Brugge och Antwerpen i Belgien samt antikmässan i Maastricht
på den nederländska sidan. Anmälan till resan blir aktuell mot slutet av augusti. Närmare information
kommer på e-post under augusti.
Muséets öppna publiktillställningar är gratis för föreningens medlemmar. Muséets mångsidiga program
kan man bekanta sig med på adressen: https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/tapahtumat/lista/

Med önskan om en glad höst,
5. elokuuta 2019
Liisa Kantanen
Sekretarare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045–1068484 (må 16–18)

