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Bästa medlem,
Vi har lämnat den varma sommaren bakom oss och går vidare mot höstens festligheter. I slutet av
november firar vänföreningen sitt 10-årsjubileum, då samtliga föreningens donationer ställs ut.
Till höstens program hör också besök till Päivikki och Sakari Sohlbergs hemmuseum, guidningar
till Konstmuseet Sinebrychoffs utställningar och besök till Åbo konstmuseum.

Några av de mest värdefulla konstverken och föremålen från Paul och Fanny Sinebrychoffs
samling kommer att vara framme i Röda källaren till den 14 november 2021. Utställningen ”På
resa med konstsamlare” går att se på museets första våning fram till den 9 januari 2022.
Renoveringen på andra våningen räknas bli färdig den 27 november 2021.

Detta, och alla kommande medlemsbrev skickas i fortsättningen via e-postprogrammet
Creamailer. Creamailer följer allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar
behandlingen av personuppgifter och tillämpas i alla EU-länder.

  

Bild: Gunnar Berndtson. Almée, egyptisk danserska, 1883. Finlands Nationalgalleri.

 

https://sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat-ry.creamailer.fi/pdf/615b660b38d79
https://sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat-ry.creamailer.fi/email/615b660b38d79
https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat/


Visa mer →

 

 

Jarmo Mäkilä, Matrix – Hardcore 9.12.2021–24.4.2022
I vinter kommer konstmuseet att stå värd för Jarmo Mäkiläs utställning. Mäkilä är en vägvisare i
Finlands konstliv. Med sina verk målar han in berättelser i betraktarens fantasi. Detaljerna öppnar
andra världar. Mäkiläs senaste verk för en konsthistorisk dialog med museets äldre konst och
utmanar dig att följa med

Bild: www.jarmomakila.com
 

 

 

Vänföreningens höstprogram
Anmälningar tas emot per e-post till siffystavat@siff.fi eller per telefon på numret +358 45 106
8484 (mån kl. 16-18).

  

Besök till Päivikki & Sakari Sohlbergs hemmuseum 14.10. & 18.10. kl. 17:00

Det första besöket ordnas på svenska och det andra på finska. Pris 10€ / deltagare. Anmälningar
tas emot.

  

Besök till Åbo konstmuseum i november

Vi gör en eftermiddagsutflykt till Åbo. Tidpunkt och anmälningsinstruktioner skickas ut senare.

  

På resa med konstsamlare, presentation av utställningen 11.11. kl. 17:30

Museets amanuens och kurator för utställningen Salla Heino presenterar. Anmälningar tas emot.

  

Konstmuseet Sinebrychoffs vänner 10 år! 30.11.

Under kvällen ställs alla föremål och konstverk, som föreningen har donerat till museet, fram.
Inbjudan och anmälningsinstruktioner skickas ut senare.

 

https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/sv/nayttelyt/jarmo-makila/


  

Jarmo Mäkilä: Matrix – Hardcore, presentation av utställningen 16.12. kl. 17:30

Konstnären Jarmo Mäkilä presenterar sin utställning för vänföreningens medlemmar.
Anmälningar tas emot.

  

  

 

Museets höstprogram
Museets program är gratis för vänföreningens medlemmar!

Andra våningens utställningsutrymmen har stängt t.o.m. 27.11.2021 p.g.a. fönsterrenovering.

  

Föreläsningar i museets Vita källare
Presentationer av utställningen På resa med konstsamlare

Lördagar kl. 14 på finska och månadens första lördag kl. 13 på svenska. Längd: ca 30 min.

  

Sinebrychoffs – europeiska samlare, 13.10.2021 kl. 18–19

Kulturonsdagens föreläsning. Kammarråd Kari-Paavo Kokki från Konstmuseet Sinebrychoffs
Vänner rf talar om Paul och Fanny Sinebrychoff som en del av den europeiska traditionen av
konstsamlingen. På finska.

  

Hästdragna vagnar, antikvitetsaffärer och auktionshus, 27.10.2021 kl. 18–19

Kulturonsdagens föreläsning. Fil. dr., amanuens Hanne Selkokari talar om samlarna bakom
samlingar. På finska.

  

Anna, Fanny och donationen till Finska staten 1921, 10.11.2021 kl. 18–19

Fil. dr., intendent Ira Westergård presenterar. På finska.

 

 

Konstmuseet Sinebrychoff
Bulevarden 40
00120 Helsingfors

Info och biljettförsäljning
0294 500 460
siffinfo@siff.fi
Växel
0294 500 200

 

Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf
siffystavat@siff.fi
045 106 8484 (mån kl 16-18)

 

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

tel:+358294500460
mailto: siffinfo@siff.fi
tel:+358294500200
https://sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat-ry.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
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