
Helmut Newton på Fotografiska • onsdag 18 september

Höstens program i Nacka Konstförening innehåller atelje- och museibesök samt föredrag. 
Vi hoppas att programmet skall uppskattas. Finns det plats, så kan du gärna ta med en vän.
- Konst är både kul och hälsosamt!

”Jag är en pornograf”, säger Helmut Newton i dokumentären Helmut 
by June, som fotografens änka June Newton färdigställde efter hans 
död 2004. Kommentaren var typisk för Newton, en provokation och 
inte en giltig beskrivning av hans starka och komplexa konstnärskap. 
Men det sexualiserade modefotografi som blivit normen i dagens 
mediekultur, med en glamourös, stark kvinna och mannen bakom 
kameran i rollen som voyeur, har till stor del sitt ursprung i Newtons 
innovativa bildvärld.        

Anmälan till denna aktivitet: 
karin.zelmerloow@telia.com tel 0709-17 25 79

Vi samlas på Fotografiska, Stora Tullhuset Stadsgårdshamnen 22, 
kl. 18.00. Kostnad 100 kronor plus inträdesavift 120 el. 90 kr.   
(Anmäl gärna med en vän som vill följa med)

Nacka Konstförening kan nu erbjuda medlemmarna 
fler konstupplevelser i samarbete med Nacka Konst-
hall, som vi numera är vänförening med. Se mer om 
programmet på baksidan.

Foto: Catherine Deneuve, Esquire, Paris, 1976 © Helmut 
Newton Estate
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Föreningens höstmöte kommer i år att gästas av 
Björn Springfeldt som var chef för Moderna Museet 
under åren 1989-1995. Han är även författare till 
flera konstböcker och en stor konstsamlare. Denna 
kväll kommer han att berätta om sitt liv med kon-
sten. 

Carl Larsson är en av Sveriges mest kända och folk-
kära konstnärer. Med bilderna av den egna familjen 
och hemmet blev han berömd i vida kretsar. Men 
vem var han? Vad tyckte samtiden om honom och 
hur såg han på andra och på sig själv?

Via olika teman i utställningen följer vi Carl Larsson 
från utbildningsåren och den tidiga karriären till hem-
met i Sundborn och 1910-talets politiska ställningsta-
ganden i världskrigets skugga. Vi får också följa hon-
om till det bohemiska Paris och till konstnärskolonin i 
Grez-sur-Loing där hans konstnärskap tog en ny rikt-
ning och där han mötte sin blivande fru, konstnären 
Karin Bergöö.

Carl Larsson, vänner & ovänner • tisdag 1 oktober

Höstmöte med föredrag av Björn Springfeldt • tisdag 15 oktober

Anmälan till denna aktivitet: meith.fagerqvist@gmail.com tel 070-716 77 27

Vi samlas på Fredsgatan 12 (OBS! Nationalmuse-
ums tillfälliga utställningslokal), kl. 18.00. Kostnad 
120 kronor plus inträdesavift 80 kr (rabatt med Kul-
turarvskort eller Stockholmskort gäller.)   

Årets utlottning innehåller bl a detta 
originalverk av Ulf Lundell. 

Stora scenen i 
Dieselverkstaden, 
Marcusplatsen 17 
i Sickla, kl. 18.00. 
Inträde för icke med-
lemmar 20 kronor. 

Efter föredraget 
serveras förfrisknin-
gar och därefter 
vidtar den årliga 
konstutlottningen 
för föreningens med-
lemmar.



Hänkelhuset  är  en  del  av  den  gamla  ursprungliga
porslinsfabriken i Gustavsberg, som byggdes upp 
1825-1827. Som namnet skvallrar så monterade man 
här hänklar på porslinet.

(Hänkel = örat på en kopp och att Hänka = montera 
fast hänkeln )

Även om Porslins-
fabrikens verksam-
het i dag är betydligt 
mindre än då, så le-
ver hantverkstradi-
tionerna vidare. I de 
olika husen verkar 
numera ett stort an-
tal konstnärer och 
konsthantverkare. I 
det i särklass mest 
pittoreska huset 

Ateljébesök hos silver- och guldkonstnären Olle Ohlsson som redan 
på 60-talet gjorde lekfulla, fantasifulla arbeten i silver. Han bröt 
mot det konventionella genom sina val av symbolmättade teman 
och att som han själv uttrycker det  ”låta silvret tala”. Han tillverkar 
både bruks- och konstföremål. 

Hans berömda hattsamling uppkom då han hittade sin egen hatt 
från 1949 på vinden hos sin mor. Samlingen av hattar tog honom 
fyra år att framställa och födde dessutom fram idén att senare 
även skapa en käppsamling. Hattarna är gjorda av sterlingsilver, 
pärlor och guld. Se även www.olleohlsson.com

Ateljébesök hos Olle Ohlsson • tisdag 22 oktober

Konsthantverk på Hänkelhuset • måndag 25 november

Urvädersgränd 13, Mosebacke, kl. 18.00. Max 20 personer. 
Kostnad  100  kronor där dryck med tilltugg ingår.

Anmälan till denna aktivitet: sven.ljungstrom@hotmail.com  tel 070-718 93 56

Anmälan till denna aktivitet: ina.andersson@nacka.se  tel 070-760 53 09

”Hänkelhuset”, finns ett 
glatt gäng som ägnar 
sig åt keramik, skulp-
tur, trä, måleri, textil, 
smycken mm. Vi är 
hjärtligt välkomna i de 
olika ateljéerna. Vi blir 
också bjudna på en liten 
kvällsmacka.

Välkommen till Gustavsbergs hamn och Hänkelhuset. 
Vi samlas utanför Chamottevägen 5, Gustavsberg  
kl. 18.00.

Notera redan nu att vi i februari kommer att besöka den populära mattauktionen hos Kina 
Jakobssons Auktionshus. Här bjuds vi på en helkväll med persiska mattor och persisk mat och 
trevlig samvaro. Anteckna onsdagen den 5 februari 2014 och håll utkik i vårprogrammet.

Foto: Bengt Carlén



Anmälan 
Anmälan eller avbokning kan göras per mail eller 
telefon direkt till ansvarig person för aktiviteten.

Första anmälningsdag är
9 september  2013 efter kl. 18.00

OBS!
Anmälan till evenemangen är bindande. Uteblir du 
från ett evenemang som du är anmäld till och inte 

avbokat dig minst 3 dagar innan, måste du betala in 
evenemangsavgiften till vårt Plusgiro 49 13 13 - 3.

Tänk också på att du tagit en plats från någon som 
står på väntelistan!

NKF c/o Karin Zelmerlööw
Berguvsgränd 5, 131 50  Saltsjö-Duvnäs
Tel 0709-17 25 79, Plusgiro 49 13 13 - 3

Kontakt
Har du frågor kontakta: 

Karin Zelmerlööw 0709-17 25 79, 
eller Charlotte Eriksson 08 - 718 35 76

E-post: nacka.konstforening@hotmail.com 
(Obs! Ej anmälan /avbokning)

Hemsida: www.konstforeningar.se

Styrelsen består av: 
Karin Zelmerlööw, Charlotte Eriksson, 
Tulla Grünberger, Meith Fagerqvist,

Jessica Lönnö, Ina M Andersson, 
Sven Ljungström, Björn Habenicht

Följ SVERIGES 
KONSTFÖRENINGAR på

facebook

INFO om NACKA KONSTFÖRENING 
samt aktuellt program finns på vår hemsida:

www.konstforeningar.se – Sök förening: ”Nacka”. 

NACKA KONSTHALLS HÖSTPROGRAM

Inbjudan till vernissage

Utopiska visioner - Nya världar i svenska episka serier!

Vernissage äger rum 7 september kl 14.00

De senaste åren har en ny generation svenska serieskapare som 
arbetar inom genrer som science fiction, fantasy och skräck vuxit 
fram. För första gången någonsin börjar Sverige få en utvecklad 

inhemsk kultur med episka serier, och allt fler unga tecknare som 
håller internationell hög kvalitet på sitt arbete.

Utställningen pågår fram till och med 10 november

Senhöstens program 
i Nacka Konsthall

hittar ni på Dieselverkstadens 
eller föreningens hemsida.

www.dieselverkstaden.se
www.konstforeningar.se


