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Uutiskirje joulukuu 2021

 

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
30 marraskuuta juhlimme 10-vuotista ystäväyhdistystä Sinebrychoffin taidemuseolla
juhlapuheella ja näyttelyn avajaisilla. Ilta oli suuri menestys, joka saatiin iloksemme turvallisesti
järjestettyä huonontuneesta koronatilantesta huolimatta. Ystäväyhdistys kiittää sydämmellisesti
kaikkia jäseniään ja lahjoittajia, jotka vuosien varrella ovat aktiivisuudellaan mahdollistaneet
yhdistyksen toiminnan.

Viimeisin lahjoitus tehtiin syksyllä Anna Ulrika Aspelinin muistoksi. Neljä taulua lahjoitettiin
yhdistyksen kautta museon kokoelmiin: hienostunut Albert Edelfeltin vuonna 1885 maalaama
muotokuva Anna Sinebrychoffista, kaksi Elisabeth Keyserin vuonna 1885 maalaama muotokuvaa
Emil Kjöllerfeldtistä ja Anna Kjöllerfeldtistä (os. Sinebrychoff) ja tuntemattoman taiteilijan
muotokuva Anna Sinebrychoff nuoremmasta. Lämmin kiitos Aspelinin perheelle tästä hienosta
lahjoituksesta!

Vuoden viimeisestä jäsenkirjeestä voitte lukea ystäväyhdistyksen ja museon talven ohjelmasta
sekä museon tulevasta näyttelystä. Tämä kirje jää myös viimeiseksi jäsenkirjeekseni yhdistyksen
sihteerinä jäädessäni äitiyslomalle tammikuussa. On ollut ilo työskennellä näin ainutlaatuisessa
yhdistyksessä ja sen omistautuneen jäsenistön kanssa.

 

https://sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat-ry.creamailer.fi/pdf/61bb263dd6d5b
https://sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat-ry.creamailer.fi/email/61bb263dd6d5b
https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat/


Näyttely Jarmo Mäkilä: Matrix - Hardcore on esillä Punaisessa kellarissa 9.12.2021-24.4.2022.

  

Kuva: Joulukattaus Sinebrychoffin taidemuseon kotimuseossa. Kansallisgalleria.

 

 

Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry 10 vuotta –
Rakkaudesta taiteeseen, 27.11.2021–27.2.2022
Ystäväyhdistys on tärkeä osa museon toimintaa – nyt on aika juhlia
lahjoituskokoelman ääressä!

Vuonna 2021 on kulunut 10 vuotta Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistyksen
perustamisesta.

Ystävien lahjoituskokoelma on nyt esillä lähes kokonaisuudessaan ja osa teoksista on nähtävillä
ensimmäistä kertaa. Lahjoituskokoelmaan kuuluu 22 taideteosta ja esinelahjoitusta. Viimeisimpiin
lahjoituksiin kuuluvat Hollannin kultakauden mestarin Anthonie Palamedesz’n (1601−1673)
maalaus Sotilaita vartiotuvassa, sekä pastellien mestarin Joseph Vivienin (1657−1735)
muotokuva Nainen Minervan asussa.

Näyttely on esillä museon toisessa kerroksessa.

Kuva: Muotokuva Anna Sinebrychoffista. Albert Edelfelt, 1885. Jarkko Hyppönen.

 

 



Lue lisää →

Lue lisää →

 

 

Linné ja pieni pala paratiisia, 17.2.–28.8.2022
Puutarha kertoo paljon ihmisen suhteesta ympäristöönsä, sillä se syntyy kulttuurin ja
luonnon rajamaastossa. Puutarha on siten toiminut aina myös haaveiden ja
maailmankuvien peilinä. Jokainen puutarhuri luo oman paratiisinsa.

Suomen puutarhahistorian varsinainen alkuvaihe liittyy luonnontieteilijöihin Pehr Kalmiin
(1716–1779) ja hänen opettajaansa Carl von Linnéhen (1707–1778). Ajan puutarhataiteen
kytkös kasvitieteelliseen tutkimukseen on vahva. Harvinaiset kasvit olivat puutarhurin ylpeyden
aihe.

Puutarha on toisaalta aina ollut tärkeä ilon ja hyvinvoinnin lähde. Tuoksuvat kukat ilahduttavat
näkö- ja hajuaistia. Kukkien rooli maalaustaiteessa symbolina tai ornamenttina kehittyi 1600-
luvulla varsinaiseksi kasvimuotokuvaksi. Kukka-asetelma syntyi. Kuvista tuli myös tärkeä osa
luonnontutkimusta ja sen havainnollistamista. Kukkamaalaukseen erikoistuneet taiteilijat –
huomattava osa heistä naisia – jättivät myös jälkensä kasvitieteellisiin julkaisuihin.

Näyttely on esillä museon ensimmäisessä kerroksessa.

Kuva: Jean-Michel Picart. Kukka-asetelma (yksityiskohta). Kansallisgalleria.

 

 

 

Ystäväyhdistyksen jäsenohjelmaa talvella
Ilmoittautumiset otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen siffystavat@siff.fi tai puhelimitse 045
1068484 (ma klo 16–18).

  

Joulukattauksen esittely 19.12. klo 16.00

Ystäväyhdistyksen hallituksen jäsen, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki esittelee joulukattauksen
ystäväyhdistyksen jäsenille. Ilmoittautumisia otetaan vastaan.

  

Teatteriesitys: Pappan, Svenska Teatern 29.1.2022

Ystäväyhdistyksen hallituksen jäsen, näyttelijä Riko Eklundh vie meidät kierrokselle Svenska
Teaterniin. Kierroksen jälkeen näemme Pappan -teatteriesityksen. Lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet lähetetään erikseen.

  

 

https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/nayttelyt/sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat-ry-10-vuotta/
https://sinebrychoffintaidemuseo.fi/nayttelyt/linne-ja-pieni-pala-paratiisia/
mailto:siffystavat@siff.fi


Klassisen musiikin konsertti museolla 1.2.2022

Sellisti Daniel Schultz tulkitsee mm. J. S. Bachin ja J. Sibeliuksen sävellyksiä. Lisätiedot ja
ilmoittautumisohjeet lähetetään erikseen.

  

 

Museon ohjelma
Museon ohjelmaan osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta tietyin poikkeuksin.

  

Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa luennot Valkoisessa kellarissa, 18.12. & 8.1. klo
14

Avoimessa näyttelyintrossa opas johdattelee sinut näyttelyn teemoihin kuvaesityksen avulla. Voit
nauttia johdannosta mukavasti istuen ja sen jälkeen tutustua näyttelyyn omaan tahtiisi.

  

Taidepaja Valkoisessa kellarissa: Himmelin hurmaa, 18.12. klo 10-12.30

Pajassa valmistat pienen himmelikuution valitsemastasi materiaalista.

  

Joulukattauk sia Paulin ja Fannyn tyyliin, 26.12. klo 13 & 15

Asiantuntijaopastuksella ystäväyhdistyksen hallituksen jäsen, kamarineuvos Kari-Paavo Kokki
esittelee kotimuseon joulukattauksia ja kattauskulttuurin historiaa. Hinta: 16 euroa.

  

Taiteilijatapaaminen: Jarmo Mäkilä, 29.1. & 5.2. klo 14

Taiteilija Jarmo Mäkilä esittelee Matrix - Hardcore -näyttelynsä teemat ja kertoo teosten
taustatarinoista ja synnystä Valkoisen kellarin avoimessa näyttelyopastuksessa. Voit nauttia
opastuksesta mukavasti istuen ja sen jälkeen tutustua näyttelyyn omaan tahtiisi.

 

 

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.

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