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Uutiskirje huhtikuu 2022

 

Bästa medlem,
I detta medlemsbrev kan Ni läsa om besluten från årsmötet, om medlemsavgifterna och om årets
program.

  

Årsmötet 2022
Vänföreningen höll stadgeenligt årsmöte den 17.3.2022 i Vita källaren på Konstmuséet
Sinebrychoff. Mötet fastställde förra årets bokslut samt budgeten för 2022. Mötet konstaterade att
föreningens ekonomi och medlemsantal är på stabil grund.

Styrelsen för Konstmuseet Sinebrychoffs vänner består av ordförande Mats Welin,
viceordförande Susanna Serlachius, Arthur Aminoff, Riko Eklundh, Ilona Ervasti-Vaintola, Kari-
Paavo Kokki, Roland Möller, Tini Peterzens-Nysten och Jari Saine.

Eva Liljebom avgick från styrelsen. Ny medlem är grafiker Jarkko Hyppönen, vars grafiska
formgivning har gett medlemsbreven en nya drag redan under ett par års tid. I sin presentation
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nämnde han speciellt sitt intresse för typografi, som han studerat och senare haft som hobby.

Kammarrådet Kari-Paavo Kokki höll årsmötesföreläsningen om Salar och kök. Medlemmarna
fick ta del av nordisk dukning från 1700-talet till nutid. Publiken var intresserad av de nordiska
versionerna av Arabias Fasanserie och av hur man använde en mustaschkopp. Även hur Nils
Schillmarks Stilleben med punschskål, sin tids modedryck, uttryckte det.

  

Omslagsbild: Nils Schillmark, Stilleben med punschskål, 1795–1797 Kansallisgalleria.

 

Medlemsavgiften 2022
Medlemsavgiften för år 2022 är 40 € och bör inbetalas senast 22.4. på föreningens konto
Ålandsbanken IBAN FI19 6601 0010 4482 64. I meddelandefältet antecknas ”Medlemsavgift
2022”. Medlemskapet gäller ett kalenderår.

Olika medlemskap:
• Årsmedlem 40 €
• Ständig medlem 600 €
• Understödande medlem 100 €
• Ungdomsmedlem 25 €

  

 

 

Föreningens medlemsprogram 2022
Vänföreningen har planerat flera resor och utfärder för det kommande året. På våren bekantar vi
oss med Mannerheimmuséet. Anmälningarna till besöket sker enligt uppgifterna nedan. Efter det
börjar vår sommarsemester och föreningens program fortsätter på hösten.

  

Besök på Mannerheimmuséet 15 maj kl. 14.45 och 15.00

Marskalken av Finland, friherre Gustaf Mannerheim (1867–1951) bodde i villan i Brunnsparken
1924–1951. Sedan 1951 är villan ett museum som presenterar Mannerheims liv och Finlands
historia. Hemmet är bevarat i ursprungligt skick, frånsett några rum som har byggts om till
utställningslokaler.

Två besök med guidningar ordnas, svenskspråkig guidning kl. 14.45 och finskspråkig guidning kl.
15.00. Max 12 pers./grupp.

Pris: 19 €/biljett eller 15 €/biljett för deltagare över 75 år eller 5 € med museikort.

Man kan anmäla sig på e-post siffystavat@siff.fi eller per telefon +358 45 106 8484 (må kl. 16–
18).

  

Bl.a. detta kommer på hösten:

Utflykt till Åbotrakten 3.9.2022

Under utflykten besöks herrgården Brinkhall på ön Kakskerta i Åbo skärgård. Mera information
om utflykten och anmälningarna kommer senare.

  

Resa till Lissabon 24.10–30.10.2022

Resan för oss till Lissabons viktigaste kultursevärdheter och museum. Slutsåld.

  

Utställningen, Under körsbärsträdet – Japanska träsnitt

Presenteras av Salla Heino, museets amanuens och kurator för utställningen.

 



Mannerheimmuseets hemsida →

Anmälningsinstruktioner kommer senare.

  

 

 

 

Museets program
Museets utställningprogram är gratis för vänföreningens medlemmar!

  

Jarmo Mäkilä: Matrix Hardcore

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

  

Linné och glimtar av paradiset, Presentationer i museets Vita källare kl 18–19

  

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 vid Åbo universitet. Hon har specialiserat sig på
den tidigmoderna kulturhistorien och har studerat den kvinnliga elitens liv genom brev och
dagböcker.

 

https://www.mannerheim-museo.fi/sv/utstaellningar/permanenta-utstaellningen/


 

Konserter i Empiresalen, kl 15–16
Pris 10 €/biljett

  

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.

  

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

  

 

 

Medlemsförmåner
Medlemmar i Vänföreningen vid konstmuséet Sinebrychoff har som förmån gratis inträde till
muséet och föredragen samt inbjudan till utställningarnas vernissage. Medlemmarna får rabatt i
alla Nationalgalleriets museibutiker och i Nationalgalleriets näthandel:

10% vid köp över 50 € med koden: SIFFINYSTAVA50
20% rabatt vid köp över 100 € med koden: 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.
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