
Höstens program i Nacka Konstförening innehåller bl a besök i en smyckesverkstad och i en konstnärs-
ateljé på Konstfack samt föredrag med konstutlottning. Vi hoppas att programmet skall uppskattas. 
Finns det plats, så kan du gärna ta med en vän. - Konst är både kul och hälsosamt!

Skärgårdsjuveler i Gustavsberg, uppmärksammade såväl hemma som 
utomlands, tillverkar unika smycken i ädla metaller med infattade sli-
pade ädelstenar. Här får vi på nära håll se och höra Isabel och Tobias 
Harborn berätta om olika material och ta del av de designidéer som 
ligger till grund för modern smyckestillverkning. Vi serveras lättare 
tilltugg och dryck. 

Vi samlas utanför Algatan 3 i Gustavsberg (gamla Värdshuset) 
kl. 18.00. Max antal 20 personer. Vi bjuds på något att dricka och 
lättare tilltugg.

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

Heléne Anderson, f d kriminalinspektör och en av landets främsta 
specialister på konstutredningar berättar om det stora antal mål-
ningar som togs i beslag i en bedragares konstateljé. En målning sig-
nerad Georges Braque,inlämnad till auktionsförsäljning, blev upptak-
ten till en omfattande utredning.
Efter föreläsningen har vi en öppen diskussion kring några av de 
aktuella konstverken som finns på Polismuseet.

Vi samlas utanför Polismuseet, Museivägen 7 på Djurgården (vid 
Tekniska museet) kl. 17.30. Kostnad 100 kronor samt entréavgift 
vuxen 60 kr, pensionär 40 kr, max antal 40 personer. Ta gärna med 
en vän!

Anmälan till denna aktivitet: 
b.habenicht@telia.com,  tel 08-716 19 26

Ett förfalskat verk av Georges Braque.

Nacka Konstförenings 
Höstprogram 2014

Skärgårdsjuveler • måndag 15 september

Konst men falsk - föreläsning på Polismuseet • tisdag 30 september



Glaskonstnären Esmé Alexander med utbildning i USA, England, Konst-
fack och Kungliga Konsthögskolan kommer att  berätta om glaset som 
material och om sitt eget konstnärskap.

Hon är bl a representerad på Nationalmuseum, Statens konstråd och 
SAK, Sveriges Allmänna Konstförening.

Familjeföretaget Handtryckta Tapeter AB har i 30 år rekonstru-
erat och nytryckt historiska tapeter, bårder och rullgardiner till 
hembygdsgårdar och slott, torp och herrgårdar, lägenheter och 
muséer i hela Norden.

I den gamla fångvaktarbostaden på Långholmen får vi en vis-
ning av hantverket med att tillverka historiska tapeter- rapport 
för rapport, färg för färg. Tryckmetoder som används är föru-
tom helt handmålade tapeter, blocktryck, schablonering och 
screentryck.

Vi samlas på Knaperstvägen 7 A , Långholmen, kl. 18.00.
Kostnad 100 kronor, max antal 25 personer.

Anmälan till denna aktivitet: 
jessica.lonno@gmail.com, tel 0702-84 42 05

Stora scen i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla, kl. 18.30. In-
träde för icke medlemmar 20 kronor. 

Efter föredraget serveras förfriskningar och därefter vidtar den årliga 
konstutlottningen för föreningens medlemmar.

Föredrag om glas av Esmé Alexander med konstutlottning • måndag 6 oktober

Handtryckta tapeter • onsdag 22 oktober 

Så här beskriver Esmé sitt konstnärsskap
“Jag söker närvaro i nuet och det är en gåva som mitt arbete ger mig, 
vare sig jag jobbar med unika objekt till utställningar eller med form-
givning av serietillverkade föremål; möjligheten att vara helt här och 
nu. 
Relationer är återkommande i mitt arbete som jag utforskar psykolo-
giskt och geografiskt. Jag tror på laddade verk, energin i oupplösta 
frågor, känslor som inte kan förklaras. När jag jobbar med form-
givning, så jobbar jag mer lekfullt och ofta utifrån ett specifikt behov; 
något som jag själv saknat.”

Esmé Alexander



Keramiker August Sörenson startar kvällen med en föreläsning på 
Konstfack. Därefter en rundvandring på Glas- och keramikavdelnin-
gen där August går sitt sista år på Masterutbildningen. Björn Spring-
feldt är en av samlarna som uppskattar August nyskapande uttryck. 
Hemma hos Björn i maj månad fick besökarna från konstföreningen 
se tre av August verk. 

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

Anmälan till denna aktivitet: charlotte.eriksson@nacka.se  tel 08-718 35 76

LO-huset som ritats av 
Ferdinand Boberg upp-
fördes 1899 av trävaru-
handlaren Gustaf Carl-
berg.  Huset har även 
använts av Kungliga 
Vetenskapsakademins 
nobelkommittéer. 

Vi gör tillsammans en 
rundvandring i huset 
och tittar på husets 
spännande konstsam-
ling med verk av bl a  Al-
bin Almelin, Lars Lerin, Ulrika Hydman-Vallien, Otte Sköld, Olle Hjortzberg m fl.

Vi samlas vid Konstfacks entré, LM Ericssons väg 14,
T-bana Telefonplan, kl. 18.00
Kostnad 100 kr

Vi samlas vid LO-husets entré, Barnhusgatan 18,
kl. 16.30 (OBS Tiden!). Kostnad 50 kronor, max antal 15 personer.

Hälsningar från det kollektivt undermedvetna
“I alla mänskligt gjorda ting finns en inneboende önskan om för-
ändring. Genom våra handlingar försöker vi kontrollera en kao-
tisk verklighet som ständigt hotar oss. Mitt arbete handlar om det 
motsägelsefulla och absurda i denna önskan. Med utgångspunkt i 
det keramiska materialet och den keramiska traditionen undersöker 
jag tingen och vad vi vill med dem. I min föreläsning kommer jag att 
berätta om konstnärlig drivkraft, maskiner samt behovet av att imi-
tera och bedra verkligheten.”

August Sörenson

August Sörenson på Konstfack • onsdag 12 november

LO-huset och konsten • torsdag 4 december

Hälsningar från det kollektivt undermedvetna
föreläsning av August Sörenson

I alla mänskligt gjorda ting finns en inneboende önskan om förändring. Genom våra 
handlingar försöker vi kontrollera en kaotisk verklighet som ständigt hotar oss. Mitt 
arbete handlar om det motsägelsefulla och absurda i denna önskan. Med utgångspunkt 
i det keramiska materialet och den keramiska traditionen undersöker tingen och vad 
vi vill med dem. I min föreläsning kommer jag att berätta om konstnärlig drivkraft, 
maskiner samt behovet av att imitera och bedra verkligheten. 



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

Första anmälningsdag är
5 september  2014 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 6 september kl 14

Along the road

Höstens övriga program 
i Nacka Konsthall

hittar ni på Dieselverkstadens 
eller föreningens hemsida.

www.dieselverkstaden.se
www.konstforeningar.se

Nacka Konstförening erbjuder 
sina medlemmar fler konst-

upplevelser i samarbete med 
Nacka Konsthall, som vi är 

vänförening med.

I Nacka Konsthall gör Kristina Skantze och Emmelie-Gry Rudsberg sin första ge-
mensamma utställning.  De delar ett intresse för livshistorier och undersöker genom 
sina olika uttrycksmedel betydelsen av kroppsliga minnen. Med textila skulpturer 
och videoprojektioner beskriver utställningen föränderliga och återkommande sin-
nestillstånd.

Kristina Skantze låter sina sydda figurer långsamt växa fram. Stygn för stygn formar 
hon ett krokigt finger, en spänd kind eller en brusten blick. Genom en lekfull och 
prövande process söker hon efter uttryck hämtade ur mänskliga möten, egna upp-
levelser och andras berättelser. Kristina bär ständigt med sig något att sy på. Tid 
och erfarenheter samlas i kropparnas sömmade linjer och ger figurerna integritet.

Emmelie-Gry Rudsbergs visar i utställningen ett nyproducerat videoverk. Arbets-
processen är intuitiv och ofta textbaserad. Minnen tagna från gamla Vhs-inspel-
ningar och dagboksanteckningar, vävs samman med nutid.

En fantasifull subjektiv verklighet presenteras med drömlika sekvenser som rör sig 
mellan då och nu.

NACKA VÅRSALONG 2015
Är du intresserad av att delta i en helgutställning i Nacka Konstförenings regi?

Vi har bokat Grunewaldvillan 8-10 maj 2015. Har du inte anmält intresse tidigare skicka ett mail med 
intresseanmälan (ej bindande) till:

meith.fagerqvist@gmail.com senast 25 januari 2015


