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Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Käymme kohti syksyn juhlallisuuksia jättäen lämpimän kesän taaksemme. Ystäväyhdistys viettää
10-vuotisjuhliaan marraskuun lopulla. Juhlan kunniaksi museo tuo näytille kaikki
ystäväyhdistyksen vuosien varrella lahjoittamat teokset ja taide-esineet. Syksyn ohjelmistoon
kuuluu myös vierailut Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon sekä opastukset Sinebrychoffin
taidemuseon näyttelyihin. Marraskuussa teemme vierailun Turun taidemuseoon.
Paul ja Fanny Sinebrychoffin kokoelman arvokkaimpiin taideaarteisiin kuuluvat maalaukset ja
esineet ovat esillä museon Punaisessa kellarissa 14.11.2021 asti. Näyttely ”Aarteita maailmalta –
Mesenaattien matkassa” on nähtävissä museon ensimmäisessä kellarissa 9.1.2022 asti. Toisen
kerroksen ikkunaremontin lasketaan valmistuvan 27.11.2021 mennessä.
Tästä jäsenkirjeestä alkaen kaikki tulevat jäsenkirjeet lähetetään uutiskirjepalvelu Creamailerin
kautta. Creamailer noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), jota sovelletaan kaikissa EUmaissa.

Kuva: Gunnar Berndtson. Almée, egyptiläinen tanssijatar, 1883. Kansallisgalleria.

Jarmo Mäkilä, Matrix – Hardcore, 9.12.2021–24.4.2022
Punainen kellari
Millainen on museo museossa, todellisuus todellisuuden sisällä, kun kaikki ei olekaan sitä miltä
näyttää? Taiteilija Jarmo Mäkilä, Suomen taide-elämän oman tiensä kulkija ja suunnannäyttäjä,
maalaa teoksillaan katsojan mieleen kertomuksia. Yksityiskohdat avaavat toisia maailmoja.
Mäkilän tuoreet teokset käyvät taidehistoriallista vuoropuhelua museon vanhan taiteen kanssa ja
haastavat sinut mukaan.
Kuva: www.jarmomakila.com

Lue lisää →

Ystäväyhdistyksen jäsenohjelma syksylle
Ilmoittautumiset otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen siffystavat@siff.fi tai puhelimitse 045
1068484 (ma klo 16-18).

Vierailut Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon 14.10. & 18.10. klo 17.00
Ensimmäinen vierailu toteutetaan ruotsiksi ja toinen suomeksi. Hinta 10 € / osallistuja.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan.

Aarteita maailmalta – Mesenaattien matkassa –näyttelyn esittely 11.11. klo 17.30
Museon amanuenssi Salla Heino esittelee näyttelyn ystäväyhdistyksen jäsenille. Ilmoittautumisia
otetaan vastaan.

Vierailu Turun taidemuseoon marraskuussa
Teemme iltapäiväretken Turkuun. Aikataulu ja ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin.

Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry 10 vuotta! 30.11.
Loppuvuodesta juhlistamme Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistyksen 10-vuotistaivalta.
Kutsut ja ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin.

Jarmo Mäkilä: Matrix – Hardcore –näyttelyn esittely 16.12. klo 17.30
Taiteilija Jarmo Mäkilä esittelee näyttelynsä ystäväyhdistyksen jäsenille. Ilmoittautumisia otetaan
vastaan.

Museon syysohjelma
Museon ohjelmaan osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta.
Toisen kerroksen näyttelytilat ovat suljettuna 27.11.2021 saakka ikkunaremontin takia.

Luennot museon Valkoisessa kellarissa
Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa, luentosarja Valkoisessa kellarissa
Lauantaisin klo 14 suomeksi ja kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 13 ruotsiksi. Pituus:
n. 30 min.

Sinebrychoffit – eurooppalaiset keräilijät, 13.10.2021 klo 18–19
Kulttuurikeskiviikon luento. Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki Sinebrychoffin taidemuseon
ystäväyhdistyksestä liittää Paul ja Fanny Sinebrychoffin eurooppalaisen taidekeräilyperinteen
jatkumoon. Miksi keräily kohdistui juuri tiettyihin teoksiin? Oliko keräilyssä ”muotivirtauksia” ja
miten ne näkyvät Sinebrychoffien kokoelmassa?

Taidehankintoja hevoskärryistä, antiikkiliikkeistä ja huutokaupoista, 27.10.2021 klo 18–19
Kulttuurikeskiviikon luento. FT, amanuenssi Hanne Selkokari nostaa luennolla esille keräilijöitä
kokoelmien takana: keräilyn tarkoituksia ja merkityksiä, keräilijöiden toiveita ja aikakauden
ideologioita.

Sinebrychoffin naiset – Anna, Fanny ja lahjoitus Suomen valtiolle 1921, 10.11.2021 klo 18–19
Kulttuurikeskiviikon luento. FT, intendentti Ira Westergårdin seurassa tutustut Sinebrychoffin
perheen naisten elämään ja taidelahjoituksen taustoihin.

Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40
00120 Helsinki
Info ja lipunmyynti
0294 500 460
siffinfo@siff.fi
Vaihde
0294 500 200

Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry
siffystavat@siff.fi
045 106 8484 (ma klo 16-18)

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

