
Lataa PDF tästä linkistä Katso viesti selaimessa

Uutiskirje maaliskuu 2022

 

 

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Yhdistykseen on liittynyt alkuvuoden aikana ennätykselliset 15 jäsentä –lämpimästi tervetuloa! Tässä
jäsenkirjeessä voitte lukea ystäväyhdistyksen ja museon kuulumisista ja tutustua kevättalven ohjelmaan.

Juhlahumun jälkeen palaamme arkeen! Ystäväyhdistys täytti 10 vuotta viime vuonna, ja varsinkin
loppuvuosi oli täynnä juhlallisuuksia. Ystävien lahjoituksista koottu näyttely Sinebrychoffin
taidemuseon ystävät ry 10 vuotta - Rakkaudesta taiteeseen on ollut esillä 27.11.2021–27.2.2022.

Näyttely on ensimmäinen kattava näyttely Ystävien kokoelmasta ja sen yhteyteen on toteutettu
kokoelmasta kertova julkaisu, jonka on kirjoittanut FM (taidehistoria) Catarina Welin. Julkaisua
painettiin yhteensä 300 kappaletta.

Viime vuoden aikana on vaihtunut ystäväyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Pitkäaikainen
hallituksen puheenjohtaja Jari Saine luopui 10-vuotisesta tehtävästään ja uutena puheenjohtajana jatkaa
Mats Welin, joka on ystäväyhdistyksen perustajajäsen. Myös yhdistyksen toimistossa on tapahtunut
muutos: Siri Helenelund on siirtynyt alkuvuodesta uusiin haasteisiin ja tehtävässä jatkaa Marjo
Kokkonen.

31.12.2021 yhdistykseen kuului 364 jäsentä, joista 299 oli vuosijäseniä ja 65 ainaisjäseniä. Vuonna 2021
yhdistykseen liittyi 22 jäsentä ja 17 jäsentä erosi.

  

 

https://sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat-ry.creamailer.fi/pdf/621bc1959943b
https://sinebrychoffin-taidemuseon-ystavat-ry.creamailer.fi/email/621bc1959943b


Kuva: Ambrosius Bosschaert I (1573-1621), Kukkakori (osa), 1600-1620. Collection Museum Boijmans
Van Beuningen, Rotterdam.

  

 

 

Kevätkauden toiminta
Ystäväyhdistyksen kevätkausi käynnistyi klassisen musiikin konsertilla 1. helmikuuta Sinebrychoffin
taidemuseon loisteliaassa empiresalissa. Daniel Schulz, sello, ja Valeria Resjan, piano, tulkitsivat
Bachin, Sibeliuksen ja Franckin musiikkia. Konserttiin osallistuneet jäsenet ja muusikkovieraat saivat
mahdollisuuden käydä ystäväyhdistyksen omassa näyttelyssä. Etenkin konserttisalin vieressä ollut
lahjoituskokoelman uusin teos, Albert Edelfeltin maalaus Kauppaneuvoksetar Anna Sinebrychoff
(1885), herätti valtaisaa kiinnostusta.

  

Kuva: Albert Edelfelt (1854–1905). Kauppaneuvoksetar Anna Sinebrychoff, 1885. Kokoelma:
Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry. Kansallisgalleria.

  

 

Linné ja pieni pala paratiisia -näyttely 17.2.–28.8.2022.
Sinebrychoffin taidemuseon kevään erikoisnäyttelyn Linné ja pieni pala paratiisia lähtökohtina ovat



 

puutarha sekä kukat maalaustaiteessa. 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 Linnéen (1707–1778). Ajan puutarhataiteen kytkös kasvitieteelliseen
tutkimukseen on vahva. Harvinaiset kasvit olivat puutarhurin ylpeyden aihe.

Puutarha on ollut myös 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.

Kukka-muotokuvia florilegium-kukkakirjoista käytettiin malleina myös muotoilussa ja käsitöissä.
Monimutkaisten kirjonta- ja muiden käsitöiden katsottiin olevan naisille soveliasta ajanvietettä. Talo ja
puutarha olivat perinteisen käsityksen mukaan naisten toimintaympäristöä. Anna Sinebrychoff oli myös
innokas puutarhaihminen. Hän osallistui vuonna 1875 Suomen puutarhayhdistyksen perustamiseen.
Sinebrychoffin kasvihuoneissa kasvatetuilla palmuilla, ruusuilla ja muilla kukilla koristeltiin puutarha ja
asuintalon hienot huoneet.

Näyttely on esillä myös Punaisessa kellarissa 14.5. – 28.8.2022.

Erityisnäyttelyiden yleisöopastukset pidetään suomeksi lauantaisin klo 14 ja kuukauden ensimmäisenä
lauantaina ruotsiksi klo 13. Opastukset toteutetaan Valkoisessa kellarissa.

Tervetuloa!

  

 

 

Ystäväyhdistyksen kevättalven jäsenohjelmaa
Kurattorikierros Linné ja pieni pala paratiisia -näyttelyyn 3.3. klo 17

Amanuenssi Claudia de Brün esittelee kevään erikoisnäyttelyä jäsenillemme.

Tapahtuma on loppuun varattu.

Opastus Linné ja pieni pala paratiisia -näyttelyyn 3.3. klo 15

Museon opas esittelee näyttelyä jäsenistöllemme. Tapahtuma on loppuun varattu.

Teatteriesitys Pappan, Svenska Teatern 12.3. klo 13.45

Vierailu Svenska Teaternissa hallituksen jäsenen, näyttelijä Riko Eklundhin isännöimänä. Ohjelmaan
kuuluu tutustuminen teatterirakennukseen ja kahvitauon jälkeen Pappan- esitys. Tapahtuma on
loppuunmyyty.

Vuosikokous 17.3.2021 klo 17.00

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 17.3.2021 klo 17.00 Sinebrychoffin taidemuseon Valkoisessa
kellarissa. Kokouksen yhteydessä hallituksen jäsen Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki pitää esitelmän
vanhasta posliinista ja fajanssista. Vuosikokoukseen lähetetään erillinen kutsu. Tapahtumaan ei tarvitse
ilmoittautua.

Villa Gyllenberg Helsingin Kuusisaaressa su 3.4. klo 11.00. Ruotsinkielinen opastus.

Järjestämme yksityisopastuksen uudistettuun kotimuseoon. Hinta: 22 €/lippu tai 10 €/lippu yli 75
vuotiaat ja museokortilla. Voitte ilmoittautua sähköpostitse siffystavat@siff.fi tai puhelimitse +358 45
106 8484 (ma klo 16–18).

Vierailu Mannerheim –museoon toukokuussa

Ohjelma tarkennetaan seuraavassa jäsenkirjeessämme.

  

 

Museon ohjelmaa



 

Museon näyttelyohjelmaan 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.

  

Linné ja pieni pala paratiisia -luennot

Valkoinen kellari klo 18–19

16.3 Amanuenssi Claudia de Brün. Kukat – kuvia puutarhan aarteista

FM Claudia de Brün on Linné ja pieni pala paratiisia –näyttelyn kuraattori ja näyttelyjulkaisun
toimittaja sekä kirjoittaja. Hän työskentelee Sinebrychoffin taidemuseossa amanuenssina.

30.3. FT Julia Donner. Missä aurinko ruusuihin paistaa. Naiset kotipuutarhan tekijöinä Suomessa 1900-
luvun vaihteessa

FT Julia Donner toimii Aino ja Jean Sibeliuksen koti -museon johtajana. Hän tutkii ja opettaa maisema-
arkkitehtuurin historiaa Aalto yliopistossa.

13.4. FT Teija Alanko. Kultaesikoita ja kurjenmiekkoja – kasvitaidetta paperilla ja puutarhoissa

FT Teija Alanko on kasvien ja puutarhojen historiaan perehtynyt tietokirjailija, kasviarkeologi ja -
biologi.

27.4. MMT Taina Laaksoharju. Kasvit hengen ravintona

MMT Taina Laaksoharju on luonnosta, puutarhasta ja kasvien kasvattamisesta kiinnostunut puutarhuri
ja puutarha-agronomi. Hänen tutkimusalanaan ja kiinnostuksen kohteenaan on ihmisen luontosuhde.
Hän toimii Lapinlahden lähteen kaupunkiluontokeskuksen koordinaattori-ohjaajana, Vantaan
aikuisopiston tuntiopettajana sekä yrittäjänä, missionaan tuottaa luonnosta hyvinvointia ihmisille.

4.5. FT Marjo Kaartinen. Mansikoita ja kuusamantuoksua – 1700-luvun pohjoiset puutarhat
englantilaisen ja ruotsalaisen eliitin arjessa

FT Marjo Kaartinen on kulttuurihistorian professori Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut
varhaismoderniin kulttuurihistoriaan ja perehtynyt eliitin naisten elämään heidän kirjeidensä ja
päiväkirjojensa kautta.

Jarmo Mäkilä: Matrix Hardcore

6.4. 18–19 Jarmo Mäkilän taiteilijatapaaminen, Valkoinen kellari

    

Konsertit

Empiresali, klo 15–16
Konsertin hinta 10 eur/lippu

20.3. klo 15.00. Beethoven parhaimmillaan: Sonaatit pianolle ja viululle.
Marco Reiss viulu, Frank Wasser piano

24.4. klo 15.00. Bachin perhe – Musiikkia J.S. Bachilta ja hänen pojiltaan .
Claudi Arimany huilu, Linda Hedlund viulu, Jouko Laivuori cembalo.

22.5. klo 15.00. Tunnettuja oopperasävellyksiä sovitettuna neljälle kädelle. Sofia & Carles pianoduo.

  

Lämpimästi tervetuloa!

  

 

 

Jäsenetuudet
Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistyksen jäsenet saavat jäsenetuina ilmaisen sisäänpääsyn
museoon ja esitelmätilaisuuksiin sekä kutsut museon näyttelyiden avajaisiin.

Jäsenet saavat alennusta kaikissa Kansallisgallerian museokaupoissa ja Kansallisgallerian
verkkokaupasta:

 

mailto:siffinfo@siff.fi


10% alennusta ostosten ylittäessä 50 € koodilla: SIFFINYSTAVA50

20% alennusta ostosten ylittäessä 100 € koodilla: SIFFINYSTAVA100

  

 

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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