FÖRBINDELSE

Sedan fru Katarina Bäcksbacka, filosofie doktor
Ingjald Bäcksbacka och fru Irina Bäcksbacka de Maestro
erbjudit Helsingfors stad en konstsamling som donation
och Helsingfors stadsfullmäktige den 12.1.1972 beslutat
mottaga donationen, förbinder sig Helsingfors stad för
sin del, att uppfylla de av donatorerna ställda vilikoren
så att inom det i konstcentrumkommitt8ns utlåtande angivna
området i Mejlans senast före utgången av år 1974 bygges
nya utställningsutrymmen för den donerade konstsamlingen,
och undertecknade Katarina och Ingjald Bäcksbacka samt
Irina Bäcksbacka de Maestro för sin del, att den som
donation erbjudna konstsamlingen i sin helhet överlåtes
slutgiltigt i stadens ägo då donatorernas villkor på

ovannämnt sätt uppfyllts, vilket bör ske före utgången av år
1974.
Denna förbindelse är utskriven i tvenne exemplar, ett för
vardera parten.

Helsingfors, den 17 februari 1972.
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Irina Bäcksbacka de Maestro

Bevittna:

LAHJAKIRJA

Me allekirjoittaneet filosofian maisteri Leonard
Bäcksbackan ja rouva Katarina Bäcksbackan oikeudenomistajat lahjoitamme täten oheisessa luettelossa mainitun noin 430 taideteosta käsittävän kokoelman Helsingin kaupungille seuraavilla ehdoilla:
1.

Kokoelman nimenä on oltava Helsingin kaupungin

taidekokoelmat, Kokoelma Bäcksbacka, Leonard
ja Katarina Bäcksbackan lahjoitus.
2.

Kokoelma, joka jakaantuu pysyväisnäyttelyyn
(salit 1-4) ja vaihtuvaan näyttelyyn (sali 5),
on aina kokonaisuudessaan säilytettävä meilahden museossa (uusi rakennus A), Helsingin kaupungissa. Salien järjestys luetaan rakennuksen
aulasta vasemmalta alkaen.
Tauluja ei saa kuljettaa pois. Lainaaminen näyttelyihin on sal-

iittua vain lyhyeksi ajaksi ja vain, jos on kysymys asianomaisen taiteilijan hyvin tärkeästä uusinta- tai muistonäyttelystä tahi sellaisista suurista suomalaisen taiteen virallisista näyttelyistä, jotka ovat hyödyksi koko maan kulttuurille.
Taulujen kehystystä ei saa muuttaa.
3.

Puolet kokoelmasta on aina oltava näytteillä.
Ripustamisen on oltava pysyväisluonteista ja allekirjoittaneiden määräysten mukainen.

4.

'Kokoelman loppuosa on vain osaksi asetettava näyt-

teille ja ripustaminen vaihdettava vähintään ker-

ran vuodessa. Niissä näyttelytiloissa, joissa ei
ole kokoelman pysyväistä osaa, voidaan lahjoittajien kanssa niin sovittaessa pitää mys muita kau:ungin toimesta järjestettävi taidennytte1yjä.
5.

Kokoelmaan kuuluva Gunnar rinnan graniittiveistos
"Hevoset" on säilytettävä Meilanden museon (uusi
rakennus A) sisäänkäynnin vierellä julkisivua vasten.

6.

Helsingin kaupungilla on oikeus järjestd edellä
mainituissa museon tiloissa erilaista taiteeseen
liittyvää toimintaa kuten konsertteja ja luentotilaisuuksia tms., joka ei ole ristiriidassa näyttelytoiminnan kanssa eikjj. vaaranna itse näyttely 4.

7. Lahjolt~la tai heidän valtuuttamallaan on oikeus valvoa, että lahjoituksen ehtoja acmg~«.
Lel,,AngissZi lokakuun 29 pivanä 1976
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Inglaid 8äcksbacka

Irina Bäcksbacka de Maestro

Vimän lahjoituksen Helsingin kaupunki ottaa
kiitollisena vastaan ja sitoutuu täyttämään
lahjakirjassa mainitut ehdot.
Palkka ja aika edolU mainitut.

Todistavat:

