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Bästa medlem,
Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf. har fått hela 15 nya medlemmar sedan början av året.
Varmt välkomna!

I detta medlemsbrev kan du läsa om vad som hänt i föreningen samt nyheter från museet och
vårens program.

Efter fest kommer vardag! Vänföreningen fyllde 10 år förra året och speciellt slutet av året var
fyllt av festligheter.

En utställning bestående av vänföreningens donationer, Konstmuseet Sinebrychoffs Vänförening
10 år - av kärlek till konsten, har varit framme 27.11.2021 - 27.2. 2022. Det är den första
heltäckande utställningen av Vännernas samling. En publikation, som beskriver samlingen,
skriven av fil.mag. (konsthistoria) Catarina Welin, trycktes i 300 exemplar.

Förra året fick vänföreningen ny styrelseordförande. Jari Saine avgick från sitt uppdrag efter 10 år
och Mats Welin, en av de grundande medlemmarna, blev ny styrelseordförande. Också
föreningens kansli har genomgått en förändring. Siri Helenelund har från årsskiftet fått nya
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åtaganden och Marjo Kokkonen fortsätter därmed som sekreterare.

31.12.2021 hade föreningen 364 medlemmar, varav 299 årsmedlemmar och 65 ständiga
medlemmar. 2021 anslöt sig 22 nya medlemmar till föreningen och 17 medlemmar avgick.

  

Bild: Ambrosius Bosschaert I (1573-1621), Blomsterkorg, 1600-1620. Foto: Collection Museum
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

  

 

 

Vårens program
Säsongen startade med en klassisk konsert 1 februari i museets magnifika empiresal. Daniel
Schulz, cello, och Valeria Resjan, piano, framförde musik av Bach, Sibelius och Franck.

De medlemmar som deltog i konserten samt de gästande musikerna hade möjlighet att besöka
vänföreningens utställning. Speciellt det senaste bidraget till samlingen, porträttet av
kommerserådinnan Anna Sinebrychoff (1885), målat av Albert Edelfelt, väckte ett stort intresse.

  

Bild: Albert Edelfelt (1854–1905). Porträtt av kommerserådinnan Anna Sinebrychoff,1885

 



Samlingen: Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf. Foto: Finlands Nationalgalleri

  

 

Linné och glimtar av paradiset 17.2.–28.8.2022
Utställningen Linné och glimtar av paradiset har sin utgångspunkt i trädgård och blommor inom
målarkonsten. Trädgården avslöjar mycket om en människas förhållande till sin omgivning,
eftersom den föds i gränslandet mellan natur och kultur. Trädgården har därigenom alltid också
återspeglat människans drömmar och världsbilder. Varje trädgårdsmästare skapar sitt eget
paradis.

Den egentliga grunden till trädgårdens historia i Finland hänför sig till naturvetenskapsmännen
Pehr Kalm (1716–1779) och hans lärare Carl von Linné (1707–1778). Den tidens trädgårdskonst
har en stark koppling till botanisk forskning. Sällsynta växter var trädgårdsmästarens stolthet.

Trädgården har å andra sidan alltid varit en viktig källa till glädje och välbefinnande. Doftande
blommor gläder syn- och luktsinnet. Blommornas roll i målarkonsten som symbol eller ornament
utvecklades på 1600-talet till att bli verkliga växtporträtt. Blomsterstillebenet föddes. Bilderna
kom också att utgöra en viktig del av naturforskningen och dess illustrationer. Konstnärer som
specialiserade sig på blomstermotiv – många av dem kvinnor – lämnade också spår i botaniska
publikationer.

Blomsterporträtt från florilegium-böcker, användes också som modeller vid formgivning och för
textilarbeten. Komplicerade broderier och andra handarbeten ansågs vara lämpliga
sysselsättningar för kvinnor. Hemmet och trädgården var enligt tradition kvinnans domäner. Anna
Sinebrychoff var också en ivrig trädgårdsmänniska. År 1875 deltog hon i grundandet av Finska
trädgårdsföreningen. Trädgården och boningshusets vackra salar dekorerades med palmer, rosor
och andra blommor som drevs upp i Sinebrychoffs växthus.

Utställningen visas också i Röda kellaren 14.5.–28.8.2022.

Ett allmänt utställningsintro för specialutställningarna hålls lördagar kl. 14 på finska och
månadens första lördag kl.13 på svenska. Välkommen!

  

 

 

Föreningens medlemsprogram
Kuratorsrunda: Linné och glimtar av paradiset -utställningen 3.3. kl. 17

Amanuens Claudia de Brün presenterar vårens specialutställning för våra medlemmar.

Evenemanget är fullbokat.

Linné och glimtar av paradiset -utställningen, guidad presentation 3.3. kl 15

Evenemanget är fullbokat.

Teaterföreställningen Pappan på Svenska Teatern 12.3. kl. 13.45

Värd för besöket på Svenska Teatern är styrelsemedlemmen, skådespelaren Riko Eklundh. I
programmet ingår en rundvandring i teaterhuset. Efter kaffestunden ser vi pjäsen Pappan.
Evenemanget är slutsålt.

Årsmöte 17.3.2022 kl. 17

Föreningens årsmöte hålls 17.3.2022 kl. 17 i muséets Vita källare. I anslutning till mötet berättar
styrelsemedlemmen kammarrådet Kari-Paavo Kokki om gammalt porslin och fajans. Till årsmötet
skickas en egen inbjudan, ingen anmälan krävs.

Besök i Villa Gyllenberg på Granö i Helsingfors söndag 3.4. kl. 11. Svenskspråkig guidning

Vi ordnar en privat visning i det förnyade hemmuséet. Pris: 22 €/biljett eller 10 €/biljett för
deltagare över 75 år och med museikort. Man kan anmäla sig på e-post siffystavat@siff.fi eller per
telefon +358 45 106 8484 (må kl. 16–18).

Besök på Mannerheim-muséet i maj.

 



Utförligare program kommer i följande medlemsbrev.

  

 

Museets program för våren
Museets utställningprogram är gratis för vänföreningens medlemmar!

Ändringar i programmet är möjliga. All aktuell information gällande evenemang finns på museets
hemsida. Ni kan även ringa numret 0294 500 460 då museet är öppet eller skicka e-post till
siffinfo@siff.fi.

  

Linné och glimtar av paradiset

Presentationer i museets Vita källare kl 18–19

16.3 Amanuens Claudia de Brün. Blommor – bilder av trädgårdens skatter

FM Claudia de Brün är kurator för utställningen Linné och glimtar av paradiset, och hon har också
varit redaktör för och skrivit utställningspublikationen. Claudia de Brün är amanuens på
Konstmuseet Sinebrychoff.

30.3. FD Julia Donner. Där solen skiner på rosorna. Kvinnor som hemträdgårdens anläggare i Finland
kring sekelskiftet 1900

FD Julia Donner är chef för Aino och Jean Sibelius hemmuseum. Hon forskar och undervisar i
landskapsarkitekturens historia på Aalto-universitetet.

13.4. FD Teija Alanko. Skogsviva och svärdslilja – botanik på papper och i trädgårdar

FD Teija Alanko, facklitterär författare som specialiserat sig på växternas och trädgårdarnas
historia, växtarkeologi och -biologi.

27.4. AFD Taina Laaksoharju. Växter som näring för själen

AFD Taina Laaksoharju är trädgårdsmästare och trädgårdsagronom intresserad av natur, trädgård
och växtodling. Hennes forskningsområde och intresse är människans förhållande till naturen.
Hon arbetar som koordinationschef för stadsnaturcentralen Lappvikens källa, som timlärare på
Vanda vuxenutbildningsinstitut och som entreprenör med uppdraget att alstra välbefinnande från
naturen.

4.5. FD Marjo Kaartinen. Jordgubbar och kaprifoldoft – 1700-talets nordiska trädgårdar i den engelska
och svenska elitens vardag

FD Marjo Kaartinen är professor i kulturhistoria på Åbo universitet. Hon har specialiserat sig på
den tidigmoderna kulturhistorien och har studerat den kvinnliga elitens liv genom brev och
dagböcker.

  

Jarmo Mäkilä: Matrix Hardcore

6.4. kl 18–19 Konstnärsträff: Jarmo Mäkilä. Vita källaren.

  

Konserter

Empiresalen, kl 15–16
Pris 10 €/biljett

20.3. kl 15.00. Beethoven som bäst – Sonater för violin och piano. Marco Reiss violin, Frank
Wasser piano.

24.4. kl 15.00 Familjen Bach – musik av J.S. Bach och hans söner. Claudi Arimany flöjt, Linda
Hedlund violin, Jouko Laivuori cembalo.

22.5. kl 15.00 Kända operakompositioner för fyra händer. Sofia & Carles pianoduo.

 

mailto:siffinfo@siff.fi


  

Varmt välkommen!

  

 

Medlemsförmåner
Medlemmar i Vänföreningen vid konstmuséet Sinebrychoff har som medlemsförmån gratis
inträde till muséet och föredragen samt inbjudan till utställningarnas vernissage.

Medlemmarna får rabatt i alla Nationalgalleriets musébutiker och i Nationalgalleriets näthandel:

10% vid köp över 50 € med koden: SIFFINYSTAVA50

20% rabatt vid köp över 100 € med koden: SIFFINYSTAVA100

  

 

 

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)
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