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Katso viesti selaimessa
syyskuu 2022

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Tästä jäsenkirjeestä voit lukea yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja ohjelmastamme syksylle
2022.
Marjo Kokkonen on eronnut yhdistyksen sihteeritoiminnosta. Kiitämme häntä tehdystä työstä!
Sihteeritoimintoa hoitavat tämän vuoden loppuun Siri Helenelund-Kuula ja Catarina Welin.
Haluamme myös mainita, että Ystäväyhdistys on myöntänyt kaksi matkastipendiä museon
henkilökunnalle.
Syyskuun matka Turun seudulle oli erittäin onnistunut – kävimme vierailulla Brinkhallin
kartanossa sekä Casa Haartmanissa.
Syksyksi on oikein mukavaa ohjelmaa tiedossa ja jo nyt suunnitellaan ensi vuoden ohjelmaa.
Odotamme innolla museoystävien tapaamista Empiresalissa järjestettävän konsertin merkeissä
helmikuun alussa. Konsertin yhteydessä pidetään huutokauppa ja illallinen. Palaamme
yksityiskohtiin tarkemmin myöhempänä.

Kuva: Kunisada. Syksyn kukkia, 1853. Kansallisgalleria.

Siffin ystävät hakee
sihteeriä
Sinebrychoffin taidemuseon ystävät hakee
uutta henkilöä sihteerin toimeen tammikuusta
2023 alkaen. Tehtäviin kuuluu mm.
jäsenrekisterien ylläpito, jäsenkirjeiden ja
muun viestinnän hoito sekä kokousten ja
tapahtumien järjestäminen. Toivomme
hakijalta hyvää yhteistyökykyä sekä
tarkkuutta ja oma-aloitteisuutta työtehtävissä.
Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
Töitä on keskimäärin 3 tuntia viikossa,
vuodenajan mukaan vaihdellen. Työstä
maksetaan kertaluontoinen palkkio 4000 e /
vuosi.
Sihteerin toimessa pääsee tutustumaan
lähemmin museon ystäväyhdistystoimintaan
ja Siffin ystävien ainutlaatuiseen ohjelmaan ja
jäsenistöön.
Hakemukset lähetetään osoitteeseen siffystavat@siff.fi 30.11.2022 mennessä.
Lisäkysymyksiin vastaa yhdistyksen puheenjohtaja Mats Welin, puh. (09) 2511 1680
siffystavat@siff.fi

Kuva: Tuntematon taiteilija. Pöydän ääressä istuva nainen, ajoittamaton. Kansallisgalleria.

Jäsenedut
Jäsenet pääsevät ilmaiseksi Sinebrychoffin taidemuseoon jäsenkortin esittämällä ja saavat
alennuksia Kansallisgallerian kaikkien museokauppojen tuotteista. Alennukset koskevat myös
verkkokauppa Museoshopin kautta tehtyjä ostoksia. Verkkokaupan osoite on www.museoshop.fi.
Osto min. 50 € – Alennus 10 % (verkkokaupassa alennuksen saa koodilla SIFFINYSTAVA50)
Osto min. 100 € – Alennus 20 % (verkkokaupassa alennuksen saa koodilla SIFFINYSTAVA100)

Kirsikkapuun alla – Japanilaisia puupiirroksia 6.10.2022–
15.1.2023
Sinebrychoffin taidemuseon näyttelyssä perehdytään puupiirrosten aiheisiin ja kulttuurisiin
taustoihin. Puupiirrosten maailmaa ja tunnelmaa laajennetaan japanilaisella esineistöllä. Näyttelyn
puupiirroksista suurin osa ajoittuu Edo-kaudelle (1600-1868). Kontakteja ulkomaailmaan
rajoitettiin, ja omaleimaisella kulttuurielämällä oli tilaa kehittyä. Edo-kaudella porvarisluokka
vaurastui, ja puupiirrosten aiheissa ja tunnelmissa yleistyi ukiyo, käsillä olevaan hetkeen ja sen
tarjoamiin elämyksiin tarttuminen.

Lue lisää →

Joulutunnelmaa Bulevardilla 25.11.2022–15.1.2023
Kotimuseossa loistaa upea joulukuusi. Kaneli, neilikka ja sahrami tuoksuvat. Olemme kattaneet
joulupöytään hienoimmat posliinit ja pellavadamastiset pöytäliinat. Muukin koristelu noudattelee
entisaikojen säätyläiskotien joulunviettotapoja.

Lue lisää →

Ystäväyhdistyksen jäsenohjelma syksylle
Ilmoittautumiset otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen siffystavat@siff.fi tai puhelimitse 09
2511 1680 (ma klo 16-18).

Lokakuu
Kirsikkapuun alla – Japanilaisia puupiirroksia 6.10.
Museon amanuenssi ja näyttelyn kuraattori Salla Heino esittelee. Ilmoittautumisia otetaan
vastaan.
Matka Lissaboniin 24.–30.10.2022
Matkan aikana pääsemme tutustumaan Lissabonin tärkeimpiin kulttuurinähtävyyksiin ja
museoihin. Matka on täynnä.

Marraskuu
Matka Tampereelle lauantaina 19.11.2022
Alustava ohjelma:
Lähtö Helsingistä klo 7.30
Tutustumme aamulla Emil Aaltosen taidekokoelmaan. Tämän jälkeen ohjelma jatkuu Villa
Milavida-museossa.
Lounasta nautimme Finlaysonin Palatsissa.
Iltapäivällä tutustumme Tampereen taidemuseon Siveltimien voima -näyttelyyn, josta me
jatkamme Tampereen tuomiokirkkoon.
Klo 17.30 lähdemme Tampereelta Helsinkiin.
Retken hinta on 125e Museokortilla ja 140e ilman Museokorttia. Ilmoittautumisohjeet lähetetään
myöhemmin.

Joulukuu
Joulukattaus kotimuseossa
Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki esittelee Joulutunnelmaa Bulevardilla näyttelyä. Ajankohta ja
ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin.

2023
Save the date 3.2.2023
Hyväntekeväisyyshuutokauppa ja illallinen museolla.
Save the date 16.3.2023
Vuosikokous museolla.

Kuva: Jalmari Ruokokoski: Flowers, 1909. Signe & Ane Gyllenberg Foundation.

Museon syysohjelma
Museon ohjelmaan osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta, tietyin poikkeuksin.

Opastukset
21.9. ja 28.9.2022 klo 18–18.45, 9.12.2022 klo 14–14.45. Bisnestä, pitsiä ja portteria –
draamakierros Paul Sinebrychoffin seurassa. Liput: 5 €. 15 paikkaa / kierros. Ei ennakkovarauksia.
Liput kassalta tapahtumapäivänä
24.9.2022 klo 14–15 - Avoin kotimuseokierros suomeksi
15.10.2022 klo 14–16, 18.10.– 22.10.2022 klo 14–16. Syysloman avoimet tuokio-opastukset
suomeksi: Kirsikkapuun alla – Japanilaiset puupiirrokset
9.12.2022 klo 12–12.10, klo 12.15–12.25, klo 12.30–12.40 ja klo 12.45–12.55. Tuokio-opastukset
Anna Sinebrychoffin muotokuvan äärellä
9.12.2022 klo 13–14. Kohtaa Anna Sinebrychoff – kuvailutulkattu opastus näkövammaisille

Luennot, Valkoinen kellari
12.10.2022 klo 18–19. Amanuenssi Salla Heino: Kirsikkapuun alla – kuraattorin kohtaamisia
19.10.2022 klo 18–19. FT Minna Eväsoja: Hienostuneesti nahistunut – japanilaisen kauneuden
erityispiirteistä
26.10.2022 klo 18–19. Konservaattori Liisa Kantanen: Herkät puupiirrokset konservaattorin
kädessä
9.11.2022 klo 18–19. TaT Tuula Moilanen: Kirsikankukkien aika – japanilainen ajankäsitys ja sen
heijastuminen puupiirrostaiteessa
16.11.2022 klo 18–19. Ukiyo-e kaupunkilaiskulttuurin peilinä Edo-kauden Japanissa
23.11.2022 klo 18–19. FT Mirva Saukkola: Kiehtova kimono – merkitysten kantaja ja
boheemielämän symboli

Taidepajat
Sogetsu-ikebana – kukkienasettelupajat
15.10.2022 klo 11–11.50, klo 12–12.50, klo 13–13.50 ja klo 14–14.50
Uchiwa-viuhkapaja
20.10.2022 klo 12–12.40, klo 12.45–13.25, klo 13.45–14.20 ja klo 14.30–15.10
”Kupla”-origamipaja
21.10.2022 klo 12–15
Japanilainen kirjansidontapaja
19.10.2022 klo 12–13.20 ja klo 13.30–14.50
(ystävyys) – japanilaisen kalligrafian työpaja

19.11.2022 klo 12.30–14 ja klo 15–16.30
20.11.2022 klo 11–12.30 ja klo 13–14.30
Origamityöpaja koko perheelle
26.11.2022 klo 12–12.50, klo 13–13.50 ja klo 14–14.50

Näyttämötaide
Teetaide-esitykset
22.10.2022 klo 14–14.30 ja klo 15–15.30

Nukketeatteri Sytkyt – Kimonoseikkailu
23.10.2022 klo 13–13.20 ja klo 14–14.20

Musiikki
1.10.2022 klo 15–16.15 Hietalahti Soi -festivaali: Näkymiä kaupunkiin – ”Bulsu” ja muita lauluja
Liput: 33,50 €. Lipunmyynti: Lippupiste.fi. 35 paikkaa. Lipunmyynti päättyy tuntia ennen
tapahtumaa. Sen jälkeen liput kassalta, jos lippuja on vielä jäljellä.
20.11.2022 klo 15–16 Pianokonsertti Sari Blå: Kuon – Eternity. Liput: 10 € Liput myynnissä
konserttipäivänä museon kassalta. 35 paikkaa.
26.11.2022 klo 11–16 Tunnelmamusiikkia jouluisessa kotimuseossa, Vapaa pääsy

Lue lisää →

Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40
00120 Helsinki

Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry
siffystavat@siff.fi
09 2511 1680 (ma klo 16-18)

Info ja lipunmyynti
0294 500 460
siffinfo@siff.fi
Vaihde
0294 500 200

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

