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Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon Ystävä,
Taidemuseon syksy on alkanut jo paljon mediahuomiota saaneella Lucas Cranach vanhemman
näyttelyllä. On kiinnostavaa nähdä kuinka suuren yleisön näyttely tulee saavuttamaan. Yhdistyksen
jäsenten oma, nopeasti täyttynyt Cranach-esittely pidettiin lokakuun 10. päivä: jos esittely jäi kuulematta,
niin näyttelyyn järjestetään kaikille avoimia opastuksia, työpajoja ja luentoja, joihin jäsenemme voivat
osallistua maksutta. Tapahtumat löytyvät museon sivuilta osoitteesta:
https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/tapahtumat/lista/. Lista tulevista luennoista löytyy tämän kirjeen
loppupuolelta.

TULEVIA NÄYTTELYJÄ
Albert Edelfelt ja Romanovit, 6.2.2020–10.5.2020
Vuoden 2020 helmikuussa avautuu Sinebrychoffin Taidemuseon punaisessa kellarissa näyttely, joka
esittelee Edelfeltin vähemmän tunnettua, Venäjän keisariperheeseen liittyvää aineistoa.
Rybinskin taidemuseon kokoelmiin kuuluva
”Suuriruhtinaat Boris ja Kirill Vladimirovitš
lapsina” –muotokuva on näyttelyn
keskipisteenä. Maalaus esittää Aleksanteri III:n
veljenpoikia ja se valmistui vuonna 1881. Teos
ei ole ollut aiemmin esillä Suomessa. Neljän
öljyvärimaalauksen lisäksi näyttelyssä on esillä
akvarelleja, luonnoksia, taiteilijan kirjeitä ja
valokuvia. Teoslainoja tulee Ateneumin lisäksi,
Eremitaasista, Rybinskin taidemuseosta, Gösta
Serlachiuksen taidesäätiöstä ja suomalaisesta
yksityiskokoelmasta. Suomen Pietarin
instituutti on tuottanut näyttelyn yhdessä
Sinebrychoffin taidemuseon kanssa. Näyttelyn
kuraattori on Suomen Pietarin instituutin
johtaja Sani Kontula-Webb.

Albert Edelfelt (1854-1905): Lapset. Suuriruhtinaat Boris ja
Kirill Vladimirovitš lapsina, 1881. Rybinskin valtiollinen
historiallinen arkkitehtuuri- ja taidemuseo

Uhattu elämä, 13.2.2020-23.8.2020
Uhattu elämä –näyttelyssä esitellään ihmisen suhdetta luontoon, eläimiin ja luonnonilmiöihin. Teokset
ovat 1500-luvulta nykypäivään. Esille tulee maalauksia, veistoksia, piirustuksia ja eri menetelmin
toteutettua nykytaidetta, joiden joukossa on teoksia mm. Sanna Kannistolta, Janne Räisäseltä, Elena
Näsäseltä, Tuula Närhiseltä ja Viivi Häkkiseltä. Taiteen lisäksi esille asetetaan myös luonnontieteellistä
esineistöä.

YHDISTYKSEN SYKSYN 2019 JÄSENOHJELMA:


Sinebrychoffin kotimuseon esineistön esittely jäsenille 13.11.2019 klo 17:30
Yhdistyksen hallituksen jäsen Arthur Aminoff esittelee kotimuseon esineistöä. Esittely on
ruotsiksi. Ilmoittautuminen sihteerille osoitteeseen: ystavat.siff@fng.fi tai
puhelimitse 045 106 8484 (ma klo 16–18).



Vierailu Kansallisgallerian Konservointiosastolle Ateneumiin 19.11.2019 klo 17:00
Jäsenet pääsevät tutustumaan museon kulissien takaiseen toimintaan. Kansallisgallerian
maalauskonservoinnin, paperikonservoinnin ja tiedelaboratorion konservaattorit kertovat
työstään ja esittelevät työtilojaan, jotka sijaitsevat Ateneumin rakennuksessa. Tapahtuman
ilmoittautumisohjeista kerrotaan sähköpostitse lisää lähempänä vierailua.



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.

YHDISTYKSEN KEVÄÄN 2020 JÄSENOHJELMA:
Sinebrychoffin taidemuseon ystävien hyväntekeväisyyskonsertti museon Empiresalissa,
buffet-illallinen ja huutokauppa 10.1.2020 alkaen klo 19:00.
Tammikuussa järjestetään vuotuinen hyväntekeväisyyskonsertti ja tänä vuonna ohjelmassa on myös
sekä huutokauppa että buffet-illallinen. Konsertissa esiintyy suomalainen Chopiniin erikoistunut,
loistoarvosteluja saanut pianisti Janne Mertanen. Konsertin jälkeen tapahtumien
seremoniamestarina ja huutokauppameklarina toimii yhdistyksemme hallituksen jäsen, Svenska
Teaternin näyttelijä Riko Eklundh.
Konsertin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet kerrotaan mahdollisimman pian.

SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEON LUENNOT
Sinebrychoffin taidemuseossa järjestettävät kaikille avoimet luennot ja muut tapahtumat ovat
jäsenille ilmaisia.
Punapyökistä piilevään atsuriittiin
Luennoitsijana konservaattori, FT Ari Tanhuanpää

23.10.2019 klo 18:00-19:00

Kaunis kuin kuva
30.10.2019 klo 18:00-19:00
Päätoimittaja Mirva Saukkola kertoo naiskauneuden ihanteiden muutoksesta.
Sukupuoli ja valta 1500-luvulla
Luennoitsijana professori Anu Lahtinen

13.11.2019 klo 18:00-19:00

#Metoo-taidetta vai emansipoitunutta erotiikan kuvausta?
Luennoitsija professori Annamari Vänskä

20.11.2019 klo 18:00-19:00

Puvut ja pukeutuminen Cranach’n aikaan
Luennoitsijana professori Paula Hohti

27.11.2019 klo 18:00-19:00

Tämä jäsenkirje jää tällä erää viimeisekseni, siksi heitän jo hyvästejä, vaikka olen teille tavattavissa vielä
vuoden loppuun saakka. Ensivuoden alusta aloittaa yhdistyksen sihteerinä Siri Helenelund. Siri
työskentelee Kansallisgallerian asiakaspalvelussa ja tapahtumaryhmässä.
Kiitos kaikille kuluneesta kahdesta vuodesta. On ollut hauskaa ja antoisaa olla mukana yhdistyksen
toiminnassa.
14. lokakuuta 2019
Liisa Kantanen
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 16–18)

