
Vårens program i Nacka Konstförening 
innehåller ateljébesök, visning av en 
konstsamling och en arkitekturvandring 
men också ett intressant föredrag med 
årsmöte. 
Finns det plats, så kan du gärna ta med 
en vän.
Konst är både kul och hälsosamt!

Folksamhuset är en imponerande ”skyskrapa” med fasad av blästrad vit Ekebergs-
marmor och blå plattor av emalj i fönsterbröstningarna. Huset invigdes i maj1960 
som huvudkontor för försäkringsbolaget Folksam. Huvudarkitekt var Nils Einar Er-
iksson och arkitektassistent Yngve Tegnér. Stadsträdgårdsmästaren i Stockholm, 
Holger Blom var medarkitekt när det gällde utformningen av den ursprungliga 
parken nedanför huset.

Under visningen av huset kommer ni att få se en hel del detaljer i arkitekturen. 
Interiören med vacker marmor, svensk och italiensk. Möbler och armaturer som 
specialbeställdes för lokalernas utformning och förskönande.

Så konsten, som välkomnar besökar-
na redan i entrén. Textilgardin form-
given av Barbro Nilsson, bronsskulpturer av Carl Eldh, målningar 
av Isaac Grünewald, glasmosaik av Sven X:et Eriksson, som ett 
axplock i den stora konstsamling som visas.

Visningen börjar i vår kundhall och därefter kommer vi att gå 
runt i huset, ända ner i markplan och ända upp till översta vånin-
gen, plan 27 med besök i Malmstens Galleriet.

Visningen beräknas ta en timme och trekvart. 

Vi samlas utanför Folksamhuset, Bohusgatan 14, kl. 18.00. Max antal 20 personer. Kostnad 50 kronor.

”Diana och nymferna” av Isaak Grünewald

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

Folksams konstsamling • tisdag 10 januari
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Ulrika Sommar berättar om sitt arbete med att designa 
trädgårdar, en konst med både estetik och botanik. 

Ulrika Sommar är självlärd och har sedan barnsben odlat 
sina intressen; jobbat med mode, reklam, drivit fotograf-
agentur, galleri och alltid älskat att vara utomhus.

Genom sin läromästare Helge Lundström, konstnär och 
trädgårdsarkitekt, lärde hon sig om stenars själ, vattens 
magi och om florans drottningar och kungar. Hon inspir-
eras av naturen; alptoppar, havsvikar och skogar. Och det 
viktigaste, att ha passion för det man gör, att ha roligt och 
att gilla människor!  Sedan 14 år är hon specialiserad på 
att förverkliga trädgårdsdrömmar. Hon har bl.a restaure-
rat rabatterna vid ingången till Vår Gård i Saltsjöbaden.

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

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

Thielska Galleriet räknas som ett av Sveriges förnämsta 
konstmuseum och är vackert beläget på Blockhusudden 
på Djurgården. Huset skapades för bank- och finansman-
nen Ernest Thiels storslagna konstsamling, ritades av 
Ferdinand Boberg och stod klart 1907. Museet Thielska 
Galleriet var konstmecenaten Ernest Thiels hem fram till 
1924 och är i stort sett bevarat i sitt ursprungliga skick.

Den unika samlingen från förra sekelskiftet innehåller 
konstverk av bland annat Bruno Liljefors, Edvard Munch, 
Eugène Jansson, Carl Larsson, August Strindberg och An-
ders Zorn. Det övre planet har utformats efter Thiels idé 
om två stora salar “vars väggar skulle täckas med tavlor”. I 
tornrummet finns Nietzsches dödsmask och grafik av Edvard Munch. 

Efter visningen finns möjligheten att på egen hand besöka Monika Ahlbergs Café.

Vi samlas vid Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8, kl. 12.00 (Ta buss 69, ej 69K)
Kostnad 150 kronor för visningen + entré 80 kr.

Anmälan till denna aktivitet: vallhov.ce@gmail.com, tel 0733 - 069 139

Årsmöte med föredrag  - Ulrika Sommar - trädgårdsdesign • onsdag 22 mars

Thielska galleriet • lördag 25 februari



Storängen anses vara ett av Sveriges bäst bevarade villasam-
hällen från 1900-talets början, tack vare sina tidstypiska stora 
trävillor i nationalromantikens stil och sin förhållandevis orörda 
miljö. De flesta villorna är arkitektritade, en hel del av dåtidens 
kända arkitekter, bland dem Ragnar Östberg, Torben Grut, Al-
bin Brag, Ivar Callmander och Carl Westman. Några av dem bo-
satte sig själva i det nya villasamhället. Den som ritat flest hus i 
Storängen var Gustaf Hugo Sandberg.

Vi samlas på Storängsvägen 26, kl. 13.30. 
Max antal 25 personer. Kostnad 100 kronor 
inkl. kaffe (betalas kontant på plats). 

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

Ann-Britt arbetar i keramik med både offentliga uppdrag 
och formgivning av bruksföremål. Hon har haft ett flertal 
separatutställningar och är bl.a. representerad på National-
museum, Röhsska museet och flera landsting och kommu-
ner. Hennes offentliga uppdrag består oftast av keramiska 
plattor eller klot. Bl.a. har hon gjort väggen bakom recep-
tionsdisken i Värmdö kommunhus. Hennes bruksföremål 
finns hos Design House Stockholm.
Vi besöker hennes studio i Gustavsberg och får en berät-
telse hur hon arbetar med keramiken.

Vi bjuder på dryck och snacks.

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

Vi samlas vid G-studion, Chamottevägen 6 i Gustavs-
berg kl 18.00. Max. antal deltagare 15 st. 
Kostnad 100 kronor.

Storängen med omnejd 1917-1934

Villa Lodén

Värmdö kommunhus

Keramikpluggar i Frösunda

Tillsammans med Eva 
och Olle Björkström 
promenerar vi genom 
Storängen och tittar 
på villorna och får höra 
om deras tillkomst och 
historia.

Vandring i Storängen • lördag 20 maj

Ateljébesök hos Ann-Britt Haglund, G-studion, • måndag 24 april



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

Första anmälningsdag är
2 januari  2017 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: http://nackakonstforening.com

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

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

Hemsida
Adressen till föreningens hemsida är

http://nackakonstforening.com

NACKA KONSTHALLS VÅRPROGRAM
Inbjudan till vernissage

The Ultimate Limits of Infinity and the 
Space Beyond 

Vernissage lördag 14 januari kl. 14

Vårens övriga program 
i Nacka Konsthall

hittar ni på Dieselverkstadens 
hemsida.

www.dieselverkstaden.se

Nacka Konstförening erbjuder 
medlemmarna fler konstupp-

levelser i samarbete med 
Nacka Konsthall, som vi är 

vänförening med.
Grupputställning av och med fem konstnärer, Andreas Sandström & Grant Watkins, Debora 
Elgeholm, Lina Persson och Niklas Wallenborg.

Dessa konstnärer förhåller sig till science fiction genren i sin praktik och använder sig av dess 
tankevärld, formspråk och historia på olika sätt för att kommentera, känna av och titta på sin 
omgivning.

Utställningen tar sitt avstamp i en form av science fiction som i litteratur- och filmform un-
dersöker verklighetens natur och villkor. Genren undersöker betydelsen av våra mänskliga val 
och effekterna av våra handlingar. Det är oftast realistiska spekulationer av en alternativ värld 
eller framtid som skildrar människan i en verklighet som skulle kunna existera. Science fiction 
har förmågan att uppehålla sig i glappet mellan det trovärdiga och overkliga och inspirerar 
och formar vår samtid.

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.

NACKA VÅRSALONG 13-14 maj 2017
Är du intresserad av att delta i Nacka Vårsalong  i Grünewaldvillan 2017?

Antal deltagare max 20 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 14 januari 2017


