
Höstens program i Nacka Konstförening 
innehåller ateljé- och museibesök men 
också ett intressant föredrag i samband 
med årets konstutlottning. 
Finns det plats, så kan du gärna ta med 
en vän.

Konst är både kul och hälsosamt!

Nick Alm blev antagen till Konsthögskolan 2007. Efter examen fick Nick ett stipen-
dium till Hudson River Fellowship för att måla landskap. Nick har fått flera internatio-
nella utmärkelser. I maj 2012 ställde han ut vid Portrait Society of America i Philadel-
phia där han fick ett “Exceptionellt Merit Award”. År 2013 vann han First Place Prize 
i ARC: s internationella salong, följt av ett “William Bouguereau Award” 2014.

Nick har sin utbilding både i Sverige och utomlands. Han har haft separatutställnin-
gar runt om i Sverige och deltagit i många grupputställningar runt om i världen. 

Nick skriver om sitt konstnärsskap på sin 
hemsida:

“Jag strävar efter att kommunicera vad som 
är inneboende och universellt mänskligt, 
att övergripa kulturkoder och trender. Det 
är inte mitt mål att kritisera eller förändra 
samhället. I stället tar sig mitt arbete i första 
hand till individens inre värld”.

Vi samlas på Gavelvägen 12 på Lidingö, kl. 14.00 (OBS! tiden). Max antal 20 personer. Kostnad 100 kronor. Vi 
bjuder på dryck och snacks.
Båtförbindelsen “Sjövägen 80” som trafikerar Nacka Strand och Lidingö kan nyttjas som färdväg. För tidtabell se 
www.sjovagen.nu. Promenad till ateljén från bryggan Lidingö/Dalénum tar ca 20 minuter.

Anmälan till denna aktivitet: gunilla.fritjofsson@nacka.se, tel 0723-50 6990

Ateljébesök hos konstnären Nick Alm • lördag 23 september
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Popkonsten hade sitt genombrott 1962 i samband med ett symposium i New 
York. Peter Frisk föreläser om utvecklingen fram till detta genombrottsår 
för popkonsten. Vad var det som påverkade dess genomslag? Hur såg det 
amerikanska samhället ut och varför målade och skulpterade konstnärerna 
som de gjorde just då? Genombrottsåret 1962 är centralt och popkonsten 
som fenomen existerar egentligen en ganska kort period då den falnar re-
dan 1964.  Den hade då hunnit att förändra konsten in i sitt djupaste väsen. 
Föreläsningen koncentrerar sig farmför allt på de fem centrala popkonstnär-
erna Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Tom Wesselman och 
Claes Oldenburg och åren 1962-64.

För er som inte hade möjlighet att besöka Julius hus när 
vi hade en visning där för ett par år sedan finns nu ett 
nytt tillfälle. 

Efter att Julius hus har varit privatbostad för fem gen-
erationer Westerdahlare/Hedbergare har denna unika 
Södermalmsvåning varsamt låtits restaureras och åter-
ställas till sin fulla prakt av Ann Hedberg, husets bygg-
herre Julius Westerdahls barnbarnsbarn.

Julius Hus är nu anpassat för 
modernt utnyttjande samti-
digt som de kulturhistoriska 
och konstnärliga värdena lyfts 
fram.

2010 fick Ann Hedberg ta 
emot byggnadsvårdspriset för 
renovering från Stockholms 
läns hembygdsförbund. Anmälan till denna aktivitet: 

tulla.grunberger@gmail.se,  tel 073-181 92 89

Paradvåningen har 
återfått mycket av sin 
ursprungliga glans men 
också behållit en viss 
patina vilket känns väl-
görande i dessa tider 
när innerstadens alla 
lägenheter börjar se ut 
som att de var stöpta i 
samma minimalistiska 
form.

Vi samlas utanför huset på Bondegtan 21 A kl. 13.45 
(OBS! tiden) . 
Max antal 20 personer (min 15 personer).
Kostnad 150 kronor.
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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 kon-
stutlottningen för föreningens medlemmar.

Peter Frisk har under 15 år arbetat som Kulturguide i 
Stockholm och är känd för sina expressiva stadsrund-
turer och sina undehållande och informativa föreläs-
ningar.

Föredrag om Popkonstens historia med konstutlottning • onsdag 25 oktober

Återbesök i Julius hus • fredag 29 september



Ann-Sofie Gelfius CV innehåller en rad utställningar runt om i 
Sverige. Hon är representerad på Nationalmuseum och Röhsska 
Museet. Inköpt av Statens Konstråd, kommuner och landsting.

Hon skriver på sin hemsida om sitt konstnärsskap:
“Skålen, kärlformen och strävan efter det enkla, självklara ligger 
som grund för allt mitt arbete och drejningen tillhör fortfarande 
höjdpunkterna i arbetet som mest består av unika bruksföremål.

Många av de ovala formerna är först drejade och sedan bear-
betade för hand och här får jag möjlighet att få fram andra yt-
strukturer hos leran. Hänsynen till brukandet kan här komma 
lite i andra hand. En del kannor och kärl lämpar sig bäst att kavla 
eller bygga och variationen med olika tekniker i arbetet känns 
stimulerande.Jag arbetar med olika stengodsmassor
och porslin.”

Vi samlas på Erstaviksvägen 78 i Älta, kl. 18.00. 
Max antal 15 personer. 
Kostnad 50 kronor inkl. dryck och snacks. 

Hertha Hillfon föddes 1921 utanför Härnösand och 
familjen flyttade till Stockholm 1933. Hon började 
på Edvin Ollers målarskola 1939 och träffade där 
sin blivande man Gösta, sedermera formgivare och 
utställningsarkitekt. De gifte sig 1942, fick sonen 
Curt, flyttade till svärföräldrarnas hus i Mälarhöjden 
1944 där dottern Maria föddes. Vid studieresor till 
Italien i början av 50-talet upptäckte hon etruskisk 
konst som hon kände en stark samhörighet med. 
Hon sökte sig till Konstfack 1953 och när hon gick ut 
1957 erhöll hon både stipendium och Svenska slöjd-
föreningens medalj.

En liten stuga på tomten blev den första verkstaden. 
1968 fanns en fulländad ateljé, ritad av Gösta, med 
stora ugnar, traverser, en fantasieggande trädgård 
och plats för ett duvslag. Här verkade Hertha till sin 
död 2013.

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

Vi samlas vid Svensksundsvägen 21 på Skeppsholmen kl 18.00. Max. antal deltagare 20 st. 
Kostnad 150 kronor för visningen samt 50 kr i  inträde.
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Anmälan till denna aktivitet: vallhov.ce@gmail.com, tel 0733 - 069 139

Vi får en guidad visning  av ”Hertha Hillfon c/o Skeppshol-
men” som är namngiven efter den banbrytande skulp-
tören och keramikern Hertha Hillfon (1921-2013).

Ateljébesök hos keramikern Ann-Sofie Gelfius • torsdag 14 december

Besök i Herta Hillfon c/o Skeppsholmen • torsdag 9 november



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

Första anmälningsdag är
11 september 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, 
Gunilla Fritjofsson, Tulla Grünberger, 

Meith Fagerqvist, Jessica Lönnö, 
Sven Ljungström, Björn Habenicht

Hemsida
Adressen till föreningens hemsida är

http://nackakonstforening.com

NACKA KONSTHALL
Inbjudan till 

VINTERSALONG 2017

Höstens 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.
Du som bor, arbetar eller är född i Nacka är välkommen att sända in bidrag 
för jurybedömning till årets Vintersalong. Skicka in fotografier och skriv 
vilken teknik som använts, samt måtten på verket. Deltagande konstnärer 
får medverka med högst 3 verk, foton mailas in under tiden 1 september – 
2 oktober till nanna.leth@nacka.se

I samma mail uppger Du även namn, adress och personnummer. 

Årets utställning har vernissage lördag 25 november kl. 14 och pågår till 14 
januari.

ÖPPNA ATELJÉER I GUSTAVSBERG
Vi har under senare tid besökt flera ateljéer i Gustavsberg. Nu vill vi tipsa om de 

datum som ateljéerna kommer att ha öppet inför jul om Du vill göra ett återbesök.
2 december kl 11-16, 3 december kl 11-15

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.


