Jäsenkirje 4/2020

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Ystäväyhdistyksen syksy on saanut vilkkaan alun rauhallisen kesän jälkeen suositun Tiepolo –
Venetsia Pohjolassa -näyttelyn ansiosta. Näyttely avattiin syyskuussa ja on esillä 10.1.2021 asti.
Yhdistyksemme on ollut mukana tukemassa museon julkaisemaa näyttelykatalogia huomattavalla
avustuksella. Syksyn aikana jäsenillämme on ollut mahdollisuus osallistua jäsenohjelmaan, johon
on kuulunut Tiepolo-näyttelyn ja kotimuseon esittelyjä, Bachin h-mollimessu Musiikkitalossa
sekä opastus Didrichsenin taidemuseossa. Ystäväyhdistyksen järjestämät opastukset Tiepolojen
näyttelyyn ovat olleet hyvin suosittuja; kaikkiin kolmeen opastukseen paikat on varattu loppuun
tunneissa. Kiitos aktiiviselle jäsenistöllemme! Tässä jäsenkirjeessä voitte lukea ystäväyhdistyksen
ja museon kuulumisista ja tutustua talven ohjelmaan sekä tulevaan näyttelyyn.
Alennuskoodit verkkokauppaan
Nyt ystäväyhdistyksen jäsenet saavat alennusta Kansallisgallerian verkkokaupasta!
10% alennusta ostosten ylittäessä 50 € koodilla: SIFFINYSTAVA50
20% alennusta ostosten ylittäessä 100 € koodilla: SIFFINYSTAVA100
Ohjeet turvalliseen museovierailuun
Seuraathan turvallisuusohjeitamme museovierailun aikana:
• Käytä museossa kasvomaskia (koskee kaikkia yli 13-vuotiaita).
• Jos et terveyssyistä voi käyttää kasvomaskia, lainaamme sinulle visiirin.
• Tule museoon vain terveenä, taide kyllä odottaa.
• Tarvittaessa rajoitamme asiakasmäärää.
• Osta mielellään museolippusi verkosta.
• Suosimme kortti- ja lähimaksua.
• Vältä ruuhkaa, muista turvaväli ja noudata hyvää käsihygieniaa.
• Yski tai aivasta kyynärtaipeeseen ja vältä turhaa pintojen koskettelua.
• Käytä hissiä yksin tai oman seurueen kanssa.

Remontti museon toisessa kerroksessa
Sinebrychoffin perheen koti, jota nykyään kutsumme Sinebrychoffin taidemuseoksi, valmistui
vuonna 1842. Ikänsä takia rakennusta pitää aika ajoin korjailla ja remontoida, jotta se jatkossakin
voi toimia museona. Museon toinen kerros on yleisöltä suljettuna 8.2.–25.11.2021 remontin
ajaksi. Olette silti lämpimästi tervetulleita ensimmäisen kerroksen ja kellarin näyttelytiloihin
nauttimaan taiteesta!

Kuva 1. Giovanni Domenico Tiepolon öljyvärimaalaus nimeltään Kreikkalaiset hyökkäävät Troijaan vuosilta 1773-1775.
Kuva: Kansallisgalleria.

Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa 11.2.2021–9.1.2022
Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Paul ja Fanny Sinebrychoff lahjoittivat
kokoelmansa. Tapahtumaa juhlistetaan uudella näyttelyllä joka nostaa esiin aarteita Otto Wilhelm
Klinckowströmin, Hjalmar Linderin, Herman Antellin sekä Ester ja Jalo Sihtolan kokoelmista
Sinebrychoffien kokoelman teosten rinnalle. Näyttelyssä nähdään teoksia 1400-luvulta 1800luvulle asti.

YSTÄVÄYHDISTYKSEN TALVIOHJELMAA
Vierailu Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon 14.1. & 21.1.2021 klo 17.00
Järjestämme kaksi yksityisopastusta Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon torstaina 14.1.
suomeksi ja torstaina 21.1. ruotsiksi. Hinta: 10 € / lippu. Voitte ilmoittautua sähköpostitse
siffystavat@siff.fi tai puhelimitse +358 45 106 8484 (ma klo 16–18).
Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa, näyttelyn esittely 18.2.2021 klo 17.30
Museon amanuenssi Salla Heino esittelee näyttelyn ystäväyhdistyksen jäsenille suomeksi. Voitte
ilmoittautua sähköpostitse siffystavat@siff.fi tai puhelimitse +358 45 106 8484 (ma klo 16–18).

Vuosikokous 9.3.2021 klo 17.00
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 9.3.2021 klo 17.00 Sinebrychoffin taidemuseon Valkoisessa
kellarissa. Kokouksen yhteydessä hallituksen jäsen Kari-Paavo Kokki pitää esitelmän vanhasta
posliinista. Vuosikokoukseen lähetetään erillinen kutsu. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua.

MUSEON TALVIOHJELMAA
Museon ohjelmaan osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta!
Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Ajankohtaiset tiedot ja aikataulut löytyvät museon
kotisivuilta.
Museoon voi myös ottaa yhteyttä soittamalla 0294 500 460 tai sähköpostitse siffinfo@siff.fi.
Erityisnäyttelyiden yleisöopastukset pidetään suomeksi lauantaisin klo 14 ja kuukauden
ensimmäisenä lauantaina ruotsiksi klo 13. Opastukset toteutetaan Valkoisessa kellarissa.
Ilmoittauduthan kassalla saapuessasi museoon. Ei ennakkoilmoittautumisia, kiitos.
Opastus ja työpaja perheille italiaksi 21.11. klo 12–14
Opastettu kierros perheille italiaksi sekä taidepaja Valkoisessa kellarissa.
Itsenäisyyspäivä 6.12. klo 12–14
Taidevartit – lyhyitä teemaopastuksia suomeksi ja ruotsiksi.
Joulu museossa
Perinteistä joulukattausta ei valitettavasti voida toteuttaa tänä vuonna.
Joulunavausta vietetään viikonloppuna 28.11.–29.11. 9.12.
Annanpäivän konsertti Bambino Divino: Italialaista, ruotsalaista ja saksalaista joulumusiikkia
Tiepolon ajoista lähtien. Esiintyjät: Flavia di Nola-Vatanen, Ida Wallén, Liisamaija Laaksonen ja
pianisti Taru Ritavesi.
Joulutunnelmaa Bulevardilla -opastukset kotimuseossa, myynnissä ajalle 28.1.–12.1.
Alkuvuoden opastukset kotimuseoon
Kotimuseon yleisöopastukset pidetään suomeksi lauantaisin 16.1., 23.1., 30.1., ja 6.2. klo 14 ja
lauantaina 6.2. ruotsiksi klo 13. Ilmoittauduthan kassalla saapuessasi museoon. Ei
ennakkoilmoittautumisia, kiitos.

