Nacka Konstförenings
Vårprogram 2014
Vårens program i Nacka Konstförening innehåller några unika besök i en verkstad, ett konstsamlarhem och galleri 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!

Dramatens verkstäder • torsdag 16 januari
På Dramatens verkstäder träffar vi Henrik Hansen som kommer att
berätta hur arbetet med scenbilder och dekor till olika föreställningar går till. De scener som är på gång att färdigställas är till föreställningarna Richard III, Don Giovanni och Svarta djurets sorg. Planering
pågår inför den kommande föreställningen av Utvandrarna.
Vi samlas på Kvarholmsvägen 56 (gamla Cirkelkaffehuset)
kl. 17.00. Kostnad 80 kronor, vi bjuder på dryck och snacks .

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

Nylunds Konst & Ram • tisdag 28 januari
Här får vi se och kanske välja ett av de fler än 500 inramade konstverk av ungefär 250 etablerade och välkända
konstnärer som finns på plats. Teknikerna är olja, akvarell, akryl, blandteknik, foto, grafik och skulptur.
Vi kan även få en visning av hur inramningar går till. Det
brukar vara mycket uppskattat och då kan vi vara ca 25
personer max. Vi bjuds på något gott att äta och dricka.
Parkering finns direkt utanför Galleriet och runtomkring.
Buss 1 och 4 passerar ca 100 m från Galleriet.
Vi samlas på Gjörwellsgatan 15 (ligger nära Rålambshovsparken bredvid Rålambshovsskolan) kl. 18.00

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

Persisk Kulturafton • onsdag 5 februari
Denna kväll kommer Kina Jacobsson att hålla föredrag om persiska mattor
och i kombination med detta får vi också höra en del om den persiska kulturen. Vi får åtnjuta en underbar måltid, såväl kall som varm (var hungrig,
mycket mat), självklart persisk mat.
Är någon i gruppen vegetarian var vänlig meddela detta. Drycken består
av rött- och vitt vin samt vatten.
Efter maten serveras kaffe-the
& kaka, samt att Kina bjuder på
spännande överraskningar.
Avgiften för föredraget är 100:-/
per person som betalas kontant
vid ankomst. Allt övrigt bjuder
huset på.

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

Vi träffas vid AK:s Inredning-Antikt & Klassiskt, Hornsgatan 94,
T-bana Zinkensdamm. Samling vid mattan ca. kl. 17.45 (senast).
Vi sätter oss till bords kl.18.00. Max antal 32 personer.

Föredrag av Cilla Jahn samt Årsmöte • tisdag 1 april
Cilla Jahn skapar unika konstmiljöer, utvecklar och genomför helhetslösningar för bostäder och offentliga miljöer. Denna kväll berättar hon om
sina spännande uppdrag med konstnärlig utsmyckning i Nacka och Stockholm, bl a i Jarlaberg och Nacka strand. Senare projekt som hon har varit involverad i är bostadsområdena Järla sjö, Hammarby sjöstad och nu
också i det nya Tollare.
Efter föredraget vidtar föreningens Årsmöte. Ta gärna med vänner och bekanta. Inträde för icke medlemmar 20 kronor.

Lilla scenen i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla, kl. 18.30.
Inträde för icke medlemmar 20 kronor.

NACKA VÅRSALONG 2014
Är du intresserad av att delta i en medlemsutställning i Nacka Konstförenings regi?
Finns intresse planerar vi att under våren 2014 anordna en utställning för våra medlemmar.
Skicka ett mail med intresseanmälan (ej bindande) till:
meith.fagerqvist@gmail.com senast 20 januari

Galleri Rääf • tisdag 8 april
Lucie Rääf, utbildad bildkonstnär på konstskolor i Danmark och i Sverige. Hade konsten med sig tidigt, med
många konstnärsvänner till familjen. Verksam heltidskonstnär med utställningar, konstmässor och offentliga
uppdrag med på sin meritlista.
Sedan snart 4 år driver hon sitt egna galleri på Hornspuckeln i Stockholm.
Här visas utställningar med
måleri, skulptur
och foto med
hennes och kollegors konst.
Lucie skapar
sina bilder med
en speciell
teknik, många
tunna lager
med färg ger

verken en rörelse och ett djup över det vanliga Färgerna hon använder blandar hon själv och spär ut dem så
tunt att att bilderna måste målas liggande.
“Inspirationen
till
Lucie Rääfs konst
kommer främst från
hav och kust. Ljusets
magi och naturens
varierande färgdramatik ger skaparglädje åt hennes
måleri.”
Vi träffas vid Hornsgatan 32, kl. 18.00.
Kostnad 50 kronor där dryck med tilltugg ingår.
Anmälan till denna aktivitet:
b.habenicht@telia.com, tel 08-716 19 26

Besök i Björn Springfeldts hem • måndag 19 maj
Björn Springfeldt har följt konstnärerna i spåren sedan tonåren. Han
har varit chef för Malmö Konsthall och Moderna Museet och när han
lämnade Moderna 1996 började han bygga på en egen samling med
särskild inriktning på den unga samtidskonsten.
Särskilt roligt tycker han det är, att upptäcka konstnärer innan de
uppmärksammats.
I bostaden på övervåningen i en grosshandlarvilla från 1880-talet, vid Torsbyfjärden på
Värmdö, är det fullt av konst. En särskild kärlek hyser han till måleriet, men också fotografi, skulptur och andra uttrycksformer finns
i det personliga universum, som en samling är.
”Ett konstverk kan se ut hur som helst och jag
hoppas hitta verk som inte förlorar sin poesi
och gåtfullhet trots att man umgås med dem
dagligen”.
Foto: anne@nyblaeus.com

Foto: anne@nyblaeus.com

Vi skall träffas hemma hos Björn på Värmdö redan kl. 15.00.
Vägbeskrivning per buss eller bil distribueras till de som anmäler sig.
Kostnad 120 kronor.
Anmälan till denna aktivitet: ina.andersson@nacka.se tel 070-760 53 09

Anmälan

Anmälan eller avbokning kan göras per mail eller
telefon direkt till ansvarig person för aktiviteten.
Första anmälningsdag är
10 januari 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!

Följ SVERIGES KONSTFÖRENINGAR på facebook
INFO om NACKA KONSTFÖRENING samt aktuellt program finns på vår

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

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

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

NACKA KONSTHALLS VÅRPROGRAM
Inbjudan till vernissage

Dwell Time

Vernissage 18 januari kl 14
Anna Ridderstad arbetar med skulpturala verk i större format. Den tydligaste ingången är byggandet och byggandets betydelse som mänsklig aktivitet. Enkla arkitektoniska element används för att skapa situationer som berättar om inre tillstånd.
Samtidigt har det kroppsliga mötet med verket en viktig plats, genom materialitet
och arbete med skala och rumslighet. En strävan efter reducering och koncentration
omvandlar det vardagliga materialet till något annat, med en formell fot i minimalismen, men med en annan i intresset för det betydelsebärande och berättande.
Utställningen i Nacka Konsthall har sin utgångspunkt i området och miljön runt
konsthallen. Omgivningens karaktär väckte tankar på hur sällan det finns tid och
möjlighet att verkligen se omvärlden, eftersom så mycket slåss om vår uppmärksamhet. Intentionen har varit att visa det som finns men inte alltid ses, men också att
betona andra betydelser än de vi först lägger märke till när vi möter omvärlden. Ett
annorlunda seende som en handling av motstånd och konstruktivitet.

Nacka Konstförening kan nu
erbjuda medlemmarna fler
konstupplevelser i samarbete
med Nacka Konsthall, som vi
numera är vänförening med.

Vårens övriga program
i Nacka Konsthall
hittar ni på Dieselverkstadens
eller föreningens hemsida.
www.dieselverkstaden.se
www.konstforeningar.se

VÄRVA EN MEDLEM !
Vet du någon som är intresserad av konst och konsthantverk. Värva en ny medlem och du får 100 kr
rabatt på 2014 års medlemsavgift. Den nye medlemmen betalar 200 kr till vårt Plusgiro 49 13 13 - 3,
själv anger du den nye medlemmens namn på din rabatterade inbetalning.

