Medlemsbrev 4/2019

Bästa medlem,
Hösten har startat på konstmuséet med Lucas Cranach den äldres utställning, som väckt mycken
uppmärksamhet. Det blir intressant att se hur stor publik den kommer att nå. Presentationen av
utställningen för de egna medlemmarna hölls 10.10. Ifall den undgick, kan man delta i någon av de
allmänna visningarna till vilka medlemmarna har gratis inträde. Information om visningarna hittar man
på adressen https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/tapahtumat/lista/.
En lista över kommande föredrag finns i slutet av detta brev.

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR
Albert Edelfelt och familjen Romanov, 6.2.2020–10.5.2020
I februari 2020 öppnas i Konstmuseets röda källare en utställning som presenterar Albert Edelfeldts
mindre kända verk föreställande den ryska kejsarfamiljen.
Porträttet “Storfurstarna Boris och Kirill
Vladimirovitj som barn” hör till samlingarna på
konstmuseet i Rybinsk. Tavlan är medelpunkten
i utställningen. Den föreställer Alexander III:s
brorsöner och färdigställdes 1881. Verket har
aldrig visats i Finland. Tillsammans med fyra
oljemålningar visas akvareller, skisser,
konstnärens brev och fotografier. Lånade verk
kommer förutom från Ateneum, från
Eremitaget, konstmuseet i Rybinsk, Gösta
Serlachius stiftelse för konst och från privata
inhemska samlingar. Finlandsinstitutet i
St.Petersburg har tillsammans med konstmuséet
Sinebrychoff producerat utställningen. Kurator
för utställningen är direktören för
Finlandinstitutet i St.Petersburg Sani KontulaWebb.

Albert Edelfelt (1854-1905): Barnen.
Storfurstarna Boris och Kirill Vladimirovitj som barn, 1881.
Statens historiska arkitektur- och konstmuseum i Rybinsk

Livet under hot, 13.2.2020-23.8.2020
Livet under hot-utställningen betraktar människans förhållande till natur, djur och naturfenomen.
Utställningen presenterar verk från 1500-talet fram till våra dagar – målningar, skulpturer, teckningar
och nutidskonst i olika utformning. Medverkande nutidskonstnärer är bl.a. Sanna Kannisto, Janne
Räisänen, Elena Näsänen, Tuula Närhinen och Viivi Häkkinen. Förutom konst presenteras också
naturvetenskapliga föremål.

FÖRENINGENS HÖSTPROGRAM FÖR MEDLEMMARNA 2019:
● Presentation av föremålen i hemmuséet för medlemmarna 13.11.2019 kl. 17:30
Styrelsemedlemmen Arthur Aminoff presenterar, på svenska, föremålen i hemmuséet.
Anmälningar till sekreteraren på adressen ystavat.siff@fng.fi eller telefon 045 106 8484
(må. 16-18)
● Besök på Nationalgalleriets konserveringsavdelning i Ateneum 19.11.2019 kl. 17:00
Medlemmarna kommer att kunna bekanta sig med verksamheten bakom kulisserna. De som
konserverar målningar och papper, samt vetenskapslaboratoriets konservatorer berättar om sitt
arbete och visar sina arbetsutrymmen i Ateneums byggnad. Information om anmälan kommer
senare när tidpunkten närmar sig per e-post.
● Juldukningen på Konstmuséet Sinebrychoff
Den populära juldukningen ordnas igen i år. En ny dukning visas nu, 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.

PROGRAM FÖR MEDLEMMARNA VÅREN 2020:
Konstmuséet Sinebrychoffs Vänner ordnar en välgörenhetskonsert i Empiresalen, samt en
buffetsupé och auktion i Vita källaren 10.1.2020 fr.o.m. kl. 19:00.
I januari ordnas den årliga välgörenhetskonserten och i år ingår också auktion och buffetsupé. På
konserten uppträder Janne Mertanen, rosad inhemsk Chopinexpert och pianist. Efter konserten tar
styrelsemedlemmen och skådespelaren på Svenska Teatern, Riko Eklundh vid som
ceremonimästare.
Konsertens program och information om anmälan kommer att meddelas så snart som möjligt.

FÖRELÄSNINGAR PÅ KONSTMUSEET SINEBRYCHOFF
Föreläsningar och övriga publika program i konstmuséet Sinebrychoffs regi är gratis för medlemmarna.
Från rödbok till dold atsurit
Föreläsare konservator, FD Ari Tanhuanpää

23.10.2019 kl. 18:00-19:00

Vacker som en tavla
30.10.2019 kl. 18:00-19:00
Chefredaktör Mirva Saukkola talar om förändringarna i de kvinnliga skönhetsidealen.
Kön och makt på 1500-talet
Föreläsare professor Anu Lahtinen

13.11.2019 kl. 18:00-19:00

#Metoo-konst eller emansiperade beskrivningar av erotik?
Föreläsare professor Annamari Vänskä

20.11.2019 kl. 18:00-19:00

Dräkten och klädseln på Cranachs tid
Föreläsare professor Paula Hohti

27.11.2019 kl. 18:00-19:00

Detta medlemsbrev blir för min del det sista, därför tar jag farväl nu redan, även om jag är anträffbar i
egenskap av sekreterare fram till slutet av året. Från och med början av nästa år kommer Siri
Helenelund att verka som föreningens sekreterare. Siri arbetar på Nationalgalleriets kundservice och i
programgruppen. Tack redan nu till alla för de gångna två åren. Det har varit roligt och givande att vara
med i föreningens verksamhet.

14. oktober 2019
Liisa Kantanen
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045–1068484 (må 16–18)

