Nacka Konstförenings
Vårprogram 2016
Vårens program i Nacka Konstförening innehåller flera besök i arkitektoniskt intressanta
byggnader samt ateljébesök men också ett intressant föredrag med årsmöte.
Finns det plats, så kan du gärna ta med en vän - Konst är både kul och hälsosamt!

Konstnärshuset • onsdag 3 februari
Vi får en visning av huset som byggdes 1897-98 efter ritningar av
arkitekt Ludvig Peterson.
Arkitekturen är påverkad av spanskt och italienskt 1500-tal. I interiören är entré, trapphus samt klubblokaler och utställningshall
med rikt utformad stuck- och snickeriinredning välbevarad från
byggnadstiden. Fasaden mot gatan klädd med portlandskalksten
har rikt arkitektoniskt utformade detaljer: muröppningar, krönande
balustrad, balkongräcken och trepassfönster med mosaikutsmyckning.
Vi får också möjlighet att se den pågående utställningen.

Vi samlas utanför Konstnärshuset, Smålandsgatan 7, kl. 17.30. Max antal 20 personer. Kostnad 100 kronor.
Anmälan till denna aktivitet: jessica.lonno@gmail.com, tel 0702-84 42 05

Impressionisterna på Bio Rio • måndag 22 februari
Impressionisterna, några av världens mest populära konstnärer. Verk av
Cezanne, Monet, Degas och deras landsmän säljs idag för tiotals miljoner
dollar. Men vilka var de egentligen?
Filmen vi ser berättar om Paul Durand-Ruel, den frispråkige förkämpen
för impressionismen och beslutet att ställa ut Impressionisterna i New
York 1886.
Denna energiska och avslöjande film kommer att berätta denna historia
tillsammans med historien om impressionisterna själva.
Filmen har svensk text och är 1 tim 30 min lång.
OBS! Bindande anmälan senast 20 januari. Betalningen 120 kr insättes
på föreningens plusgiro 49 13 13-3 senast 22 januari.
Vi samlas vid Bio Rio, Hornstulls strand 3, kl. 18.15. Max 15 personer.
Kostnad 120 kronor.
Anmälan till denna aktivitet: meith.fagerqvist@gmail.com tel 070-716 77 27

Märta Måås showroom • måndag 14 mars (extra visning)
Då intresset att besöka Märta Måås showroom översteg antalet platser under hösten, får nu de som inte kom med möjlighet att gå på
denna extra visning.
Märta Måås Fjetterström utbildade sig till teckningslärare, men började 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 Östermalm för en kväll med information om den världskända mattkonstnärinnan, 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.
Anmälan till denna aktivitet:
karin.zelmerloow@telia.com tel 0709-17 25 79

Årsmöte med föredrag - Clas Moser berättar om J A G Acke • tisdag 22 mars
Konstexperten, konstsamlaren och galleristen Claes Moser berättar om sin kärlek till J A G Ackes konst och om
Villa Akleja i Vaxholm som numera är Claes Mosers hem.
Villa Akleja har spelat en stor roll som mötesplats och
träffpunkt för det tidiga 1900-talets ledande kulturpersonligheter kring Johan Axel Gustav Andersson, med
smeknamnet Acke och hans hustru Eva.

Efter föredraget vidtar
föreningens Årsmöte. Ta
gärna med vänner och
bekanta. Inträde för icke
medlemmar 20 kronor.

Claes Mosers möte med Ackes konst skedde för över
40 år sedan. Då köpte han sin första tavla föreställande
Ackes adoptivson Fausto. Den fascinerade honom så
starkt att hans intresse för Acke stegrade och nu har samlingen ökat till 150 verk. Allt från målningar, akvareller,
teckningar, etsningar till brev och fotografier

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

Slottskyrkan och Rikssalen • onsdag 18 maj
Denna eftermiddag får vi en visning av både Slottskyrkan
och Rikssalen.
Slottskyrkan är en kyrkosal uppförd under 1700-talet och
invigdes år 1754 av Kung Adolf Fredrik och Drottning Lovisa
Ulrika, samtidigt med slottet.
Slottskyrkan är församlingskyrka för Hovförsamlingen och
används av Kungafamiljen vid kyrkliga ceremonier.
Rikssalen på Stockholms slott togs i bruk för 1755 års Riksdag. Salen utformades av arkitekt Carl Hårleman som utgick från Nicodemus Tessin d y:s ritningar.
Slottskyrkan

Datum med reservation för ev. ändrad dag om något
evenemang bokas in.

Vi samlas vid Slottskyrkan, Södra valvet, Slottsbacken 1, kl. 16.00 (OBS Tiden!).
Kostnad 50 kronor plus inträde 110 kr. Max antal 30 personer.
Anmälan till denna aktivitet:
karin.zelmerloow@telia.com tel 0709-17 25 79
Rikssalen

Eva Björkström • lördag 4 juni
Eva Björkström är konstnär, trädgårdsdesigner och författare, boende i
Storängen. Vi besöker hennes trädgård och ateljé.
Eva beskriver sina dagar så här:
Jag delar mina dagar mellan arbete i ateljén och arbete i trädgården.
Båda delarna inspirerar varandra. Jag känner mej inte bunden vid materialet, det är kommunicera, berätta något som jag vill.
I trädgården försöker jag uttrycka något
på samma vis som i ateljen. Mitt intresse
för trädgård handlar mer om proportioner och helheten.
Men vissa dagar kan jag bli stående vid digitalisen och ser hur humlorna försöker
tränga sej in i blomstruten, och till sist biter hål utanpå för att komma åt nektaren.
Ibland faller min blick på sniglarna som äter på ett kålhuvud. Andra dagar ser jag hur
fåglarna står i kö för att bada i vattnet i hängrännan. Upplevelser som sen påverkar
mitt arbete med kolstift och penslar.

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

Vi samlas på Storängsvägen 26, kl. 13.30.
Max antal 20 personer. Kostnad 100 kronor.
Vi bjuds på eftermiddagskaffe under besöket.

Anmälan

Kontakt

Anmälan eller avbokning kan göras per mail eller
telefon direkt till ansvarig person för aktiviteten.
Första anmälningsdag är
14 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.

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: http://nackakonstforening.com
Styrelsen består av:
Karin Zelmerlööw, Charlotte Eriksson,
Tulla Grünberger, Meith Fagerqvist,
Jessica Lönnö, Ina M Andersson,
Sven Ljungström, Björn Habenicht

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

Vi behöver Din E-postadress!

Ibland får vi information om någon ny aktivitet
som vi vill erbjuda våra medlemmar. Då behöver
vi skicka ut detta via e-post. Skicka därför in din
e-postadress till föreningen, nacka.konstforening@
hotmail.com för att inte gå miste om nåt intressant
och givande. Skriv gärna “e-post” i ämnesraden.

Ny hemsida

Adressen till föreningens nya hemsida är
http://nackakonstforening.com
NKF c/o Karin Zelmerlööw
Berguvsgränd 5, 131 50 Saltsjö-Duvnäs
Tel 0709-17 25 79, Plusgiro 49 13 13 - 3

NACKA KONSTHALLS VÅRPROGRAM
Inbjudan till vernissage

VADMUSKELNS DARRNING
Vernissage 16 januari 2016, kl. 14

Nacka Konstförening erbjuder
medlemmarna fler konstupplevelser i samarbete med
Nacka Konsthall, som vi är
vänförening med.

Vi är glada över att få välkomna ”Vadmuskelns darrning” en separatutställning med Johanna
Byström Sims.
Johanna Byström Sims är uppvuxen i Sala och har under många år arbetat i New York. Sedan
fem år tillbaka är hon åter tillbaka i Sala.
“Installationen som helhet handlar om rörelse, men de små detaljerna skildrar ett tillstånd. I
de vrår där jag skapar mitt eget rum stannar tiden upp.”
Johanna börjar ofta sitt arbete utifrån ett makroperspektiv, men allt eftersom hon försöker
tränga in i ämnet zoomar hon sakta in tills hon hittar de mönster, platser och händelser som
har skapat hennes referensramar. I vårt sinne rör sig nutid och dåtid hela tiden parallellt; vi
förstår ett sammanhang genom att referera till tidigare sammanhang vi upplevt.

Vårens övriga program
i Nacka Konsthall

hittar ni på Dieselverkstadens
hemsida.
www.dieselverkstaden.se

NACKA VÅRSALONG 14-15 maj 2016
Är du intresserad av att delta i Nacka Vårsalong i Grünewaldvillan 2016?
Antal deltagare max 16 st (“Först till kvarn”).
De verk som anmäls till utställningen skall ej ha visats på Nacka Vårsalong tidigare.
Skicka en intresseanmälan till: meith.fagerqvist@gmail.com senast 20 januari 2016

