
Höstens program i Nacka Konstförening innehåller bl a besök i ett konstnärshem, 
prova på att måla akvarell samt ett intressant föredrag i samband med konst-
utlottningen. Under hösten har vi även en föreläsningsserie om kända konstnärer. 
Vi hoppas att programmet skall uppskattas. Finns det plats, så kan du gärna ta med 
en vän. - Konst är både kul och hälsosamt!

Marianne Jensen visar sitt hus och trädgård och berättar 
om sin far Erik Jensen och hans konstnärsskap. Erik Jensen 
studerade i Paris på 1920-talet och tog intryck av Matisse 
och Picasso. Tillbaka i Sverige lärde han känna Olle Nyman 
och flyttade till Saltsjö-Duvnäs på 1940-talet. Landskapet i 
Saltsjö-Duvnäs påverkade hela hans motivval och han var i 
mångt och mycket en Nackakonstnär.

Vi samlas vid Rättarbacken 23 i Saltsjö-Duvnäs kl. 13.00. 
Vi bjuder på något att dricka och lättare tilltugg.
Kostnad 20 kr.

Vad är ett grafiskt blad? Vem uppfann litografin? Är det en kopia på 
en målning? Frågorna är många med tanke på att litografin är den 
största grafiska tryckmetoden som konstnärer använder sig av för att 
skapa bilder. Vi får en historik av litografin och också en visning i gal-
leriet och även möjighet till inköp av litografier.
Visningen tar ca 2,5 timme.

Vi samlas vid Knaperstavägen 5, Långholmen kl. 18.00. Här serveras 
vi också en soppa med vin/öl/vatten. Kostnad 200 kronor.

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

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

Nacka Konstförenings 
Höstprogram 2015

Öppet hus i Duvnäs hos Marianne Jensen • lördag 5 september

Litografiska verkstaden  • onsdag 30 september



Höstmöte med föredrag av Åsa Jungnelius på temat “Materialitet som 
språk”. Åsa Jungnelius är utbildad på Konstfack och har glaset som sitt 
främsta arbetsmaterial ofta i samspel med andra material. Hon har ar-
betat som designer hos Kosta Boda. Hon är representerad på National-
museum, Röshsska museet och i många både svenska och internatio-
nella konstsamlingar. Sedan 2013 är Åsa Jungnelius lektor på Konstfack 
vid institutionen för keramik och glas.

Märta Måås Fjetterström utbildade sig till teckningslärare, men bör-
jade senare rita förlagor till vävnader. Hon fick möjlighet att öppna 
en verkstad i Båstad och blev kvar där hela livet. Hennes mattor och 
vävnader har ofta naturen som inspirationskälla.

Denna kväll träffas vi i Märta Måås Fjetterströms showrum på Öster-
malm för en kväll med information om den världskända mattkonst-
närinnan, om företaget och om verksamheten i våra dagar.

Vi samlas på Sibyllegatan 19 kl. 18.00.
Kostnad 40 kronor, max antal 15 personer 
(Endast sittplats för 7 personer). Vi bjuder på dryck och snacks.

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

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

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

“In to the woods” av Åsa Jungnelius

Märta Måås Showroom • onsdag 28 oktober 

Höstmöte med föreläsning av Åsa Jungnelius  • torsdag 15 oktober

Föreläsningsserie “5 sekel - 5 konstnärer” • under hösten 2015

Under hösten kommer en spännande föreläsningsserie att anordnas. Vid fem tillfällen kommer Pia Melin 
Bengtsson att föreläsa om en konstnär per gång från varje sekel från 1500 till 1900-talet. På detta sätt får vi för-
djupa oss i fem konstnärer och deras konstnärskap.

Pia Bengtsson Melin är fil. dr i Konstvetenskap vid Stockholms universitet och verksam som projektforskare vid 
Upplandsmuseet i Uppsala. 

Kostnad 600 kronor. Datum fastställs senare.
Ej bindande förhandsanmälan tills datum är fastställda.

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



Anmälan till denna aktivitet: charlotte.eriksson@nacka.se, tel 0733 - 069 139

Stockholms konserthus från 1926 är inte bara en in-
tressant byggnad ritad av arkitekten Ivar Tengbom 
utan bygganden innehåller dekorationer, inredning, 
möbler mm av många kända konstnärer. Einar For-
seth, Simon Gate, Edward Hald, Carl Malmsten, Isaac 
Grünewald för att bara nämna några. 

Vi samlas vid Villagatan 1 i Gustavsberg 
kl 18.00. Min. antal deltagare 10 st, max 
antal 18 st. Kostnad 560 kronor. Allt ma-
terial och förtäringen ingår i priset.

Vi samlas på Konserthusets trappa, kl. 17.00
Kostnad 100 kronor, max antal 30 personer, min 
antal 10 personer

En favorit i repris. Vid vår förra träff hos Anders provade några 
medlemmar på att måla ett naturmotiv i akvarell. Denna gång ska 
vi måla ett stilleben med frukter, men på ett fritt och färgrikt sätt 
med en speciell akvarellteknik.

Anders Wallin har sin bas i ett traditionellt akvarellmåleri. Hans 
kunnande, energi och stora inspirationsförmåga har också gjort 
honom till en mycket uppskattad lärare i akvarellmåleri. 

Hans ateljé är belägen i ett hus från 1850. Huset var från början 
ett epidemisjukhus som senare byggts om till disponentvilla m.m. 

På baksidan av 
huset finns en 
nybyggd modern 
ateljédel.

Anmälan till denna aktivitet:  b.habenicht@telia.com,  tel 070 - 924 4115 

Prova på akvarell hos Anders Wallin • onsdag 25 november

Konserthuset • tisdag 15 december



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

Första anmälningsdag är
31 augusti  2015 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 0733 - 069 139

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

Hemsida: nackakonstforening.com

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

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

Följ Nacka Konstförening på facebook

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

NACKA KONSTHALLS HÖSTPROGRAM
Inbjudan till vernissage 12 september kl 12-16

Böj dig – en utställning i barnens höjd

Höstens övriga program 
i Nacka Konsthall

hittar ni på Dieselverkstadens 
eller föreningens hemsida.

www.dieselverkstaden.se
http://nackakonstforening.

com/Nacka Konstförening erbjuder sina medlemmar fler konstupplevelser i 
samarbete med Nacka Konsthall, som vi är vänförening med.

Nacka konsthall i Dieselverkstaden slår upp dörrarna och 
sänker blicken. 

Nu bjuder vi in till en skulptur- och måleriutställning i barnens ögonhöjd i Torsten 
Renqvists anda. Skulpturer och objekt får man röra, undersöka eller klappa och 
några kan man till och med leka med.

Utställningen presenteras av konstnärerna i föreningen Renqvists verkstad. Grup-
pen arbetar för att konstnären Torsten Renqvists hem och ateljé ska bli en kulturell 
mötesplats. Verken som visas är gjorda av konstnärer som arbetar i Renqvists anda 
alla med sina egna personliga uttryck.

Skulptören Torsten Renqvist bodde och arbetade under nästan 50 år i Kummelnäs. 
Hans skulpturer i trä och brons finns på många platser runt om i landet.

Deltagande konstnärer är:
Torsten Renqvist och Bo Andersson, Lotta Enocsson, Mats Eriksson, Annika Heed, 
Bitte Jonason Åkerlund, Ingegerd Lohland, Kajsa Mattas, Mats Åberg och Erik Åker-
lund.


