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Bästa medlem,
Den 30 november firade vänföreningen 10 år på Konstmuseet Sinebrychoff med tal och
jubileumsvernissage. Kvällen var en stor succé och kunde till våran glädje ordnas trots den
försämrade coronasituationen. Vännerna tackar hjärtligt alla medlemmar och donatorer, som med
sina aktiva insatser genom åren har möjliggjort verksamheten!
Den senaste donationen gjordes i höst till minnet av Anna Ulrika Aspelin. Fyra tavlor skänktes till
vänföreningen och vidare till museets samlingar. De donerade oljemålningarna är ett elegant
porträtt av kommerserådinnan Anna Sinebrychoff, målat av Albert Edelfelt 1885, två porträtt av
Emil och Anna Kjöllerfeldt (f. Sinebrychoff) målade av Elisabeth Keyser 1885 och ett porträtt
föreställande Anna Sinebrychoff d.y. av okänd konstnär. Ett stort tack till familjen Aspelin för
denna fina donation!
I årets sista medlemsbrev kan Ni läsa om vänföreningens och museets program för vintern samt
om museets kommande utställning. Detta blir även mitt sista medlemsbrev som föreningens
sekreterare, då jag blir föräldraledig i januari. Det har varit en glädje att de senaste åren jobba med
denna unika förening och dess engagerade medlemskår.

Utställningen Jarmo Mäkilä: Matrix - Hardcore ställs ut i Röda källaren 9.12.2021-24.4.2022.

Foto: Hemmuseets julbord på Konstmuseet Sinebrychoff. Nationalgalleriet.

Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf 10 år – Av kärlek till
konsten, 27.11.2021–27.2.2022
År 2021 har det gått 10 år sedan Konstmuseet Sinebrychoffs vänförening grundades.
Vännernas donationssamling visas nu nästan i sin helhet, och en del av verken kan ses för första
gången. Donationssamlingen består av 22 konstverk och föremålsdonationer. Till de senaste
donationerna hör målningen Soldater i vaktrummet av den holländske guldåldersmästaren
Anthonie Palamedesz (1601–1673) och ett porträtt i pastell, Porträtt av kvinna utklädd som
Minerva, av Joseph Vivien (1657–1735).
Utställningen visas på museets andra våning.
Bild: Albert Edelfelt. Porträtt av Anna Sinebrychoff, 1885. Jarkko Hyppönen.

Visa mer →

Linné och glimtar av paradiset, 17.2.-28.8.2022
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.
Bild: Jean-Michel Picart. Stilleben med blommor (detalj). Finlands Nationalgalleri.

Visa mer →

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

Presentation av hemmuseets juldukning 19.12. kl. 16
Vänföreningens styrelsemedlem, kammarrådet Kari-Paavo Kokki presenterar på finska.
Anmälningar tas emot.

Teater: Pappan, Svenska Teatern 29.1.2022
Vänföreningens styrelsemedlem, skådespelaren Riko Eklundh tar oss på en runda i Svenska
Teatern, efter vilket vi får se pjäsen Pappan. Tilläggsinformation och anmälningsinstruktioner
skickas skilt.

Klassisk konsert på museet 1.2.2022

Under konserten får vi höra bl.a. J. S. Bachs och J. Sibelius kompositioner spelat av cellisten
Daniel Schultz. Tilläggsinformation och anmälningsinstruktioner skickas skilt.

Museets program
Museets program är gratis för vänföreningens medlemmar med vissa undantag.

Presentationer av utställningen På resa med konstsamlare i museets Vita källare, 18.12. & 8.1.
kl. 14
Ett allmänt utställningsintro ger en introduktion till utställningens teman och bakgrund. Guiden
presenterar utställningen med hjälp av en bildkavalkad. Du kan sitta ner i lugn och ro och ta del
av introt i seminariesalen i Vita källaren och därefter gå igenom utställningen i egen takt. På
finska. Längd: ca 30 min.

Konstverkstad i Vita källaren: Julpyssel, 18.12. kl. 10-12.30
Kom och pyssla en liten juldekoration av halmstrå eller andra material.

Juldukningar i Paul och Fannys stil, 26.12. kl. 13 & 15
Kammarrådet Kari-Paavo Kokki, styrelsemedlem i Konstmuseet Sinebrychoffs vänner,
presenterar hemmuseets juldukningar. Pris: 16 euro.

Konstnärsträff: Jarmo Mäkilä, 29.1. & 5.2. kl. 14
Konstnär Jarmo Mäkilä ger en introduktion till sin utställning Matrix Hardcore och berättar om
teman och bakgrund. Du kan sitta ner i lugn och ro och ta del av guidningen i seminariesalen i
Vita källaren och därefter gå igenom utställningen i egen takt.

Konstmuseet Sinebrychoff
Bulevarden 40
00120 Helsingfors

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

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