Nacka Konstförenings
Vårprogram 2018
Vårens program i Nacka Konstförening innehåller verkstadsbesök,
visning av ett teaterhus och en skulptörateljé men också ett intressant
föredrag med årsmöte.
OBS! Många olika samlingstider för de olika evenemangen.
Finns det plats, så kan du gärna ta med en vän.
Konst är både kul och hälsosamt!

Keramiker Calle Forsberg • torsdag 18 januari
I sena tonåren hade Calle förmånen att få praktisera och arbeta hos sin faster
Hertha Hillfon. Arbetet bestod i att vara modell medan hon skulpterade hans fot.
Det här var runt 1970 och det var mycket annat som påkallade uppmärksamhet.
Han ville förändra världen och det fanns inte plats för någon keramik.
Tio år senare köpte han en sparkskiva och satte den i vardagsrummet. Sedan dess
har drejskivan snurrat. Han gillar att göra det som vi kallar bruksvaror. Och det är
det som det handlar om ‐ varor för bordet. Det som vi behöver för att kunna servera
maten och äta den; tallrikar, skålar av olika slag, kannor, uppläggningsfat, burkar
och saltkar. Han gillar det enkla och det som känns självklart. Är skålen vacker och
funktionell så är den bra.
Han har samarbetat med en rad restauranger och tagit fram tallrikar till kockar i tävlingen Årets kock. Calle säljer sina produkter
i många välkända butiker och har även återförsäljare i Japan.
Hösten 2017 fick Calle ett mästarbrev för sin hantverksskicklighet.

Vi samlas vid Risvägen 54 i Kummelnäs, kl. 18.30.
Max antal 15 personer. Kostnad 100 kronor (betalas kontant på plats).
Anmälan till denna aktivitet: gunilla.fritjofsson@nacka.se, tel 0723-506 990

Årsmöte med föredrag - Konsten i tunnelbanan • måndag 12 februari
Marie Andersson berättar om konsten i tunnelbanan en historisk presentation från 1950-tal till 2000-tal.
Stockholms tunnelbana kallas ibland för världens längsta konstgalleri
med sina drygt 90 stationer med konst. I ett rikt bildmaterial får vi följa
konstens utveckling från 1950-talet fram till den allra nyaste konsten. I
samband med föredraget finns det även möjlighet att köpa boken ”Guide
till konsten i tunnelbanan – och den övriga SL-trafiken” (2016) av Marie
Andersson.
Invigning av T-centralen 1957

Efter föredraget vidtar föreningens Årsmöte.
Ta gärna med vänner och bekanta. Inträde
för icke medlemmar 20 kronor.
Stora scen i Dieselverkstaden,
Marcusplatsen 17 i Sickla, kl. 18.30.

Konsten i Hornstulls T-banestation.

Dramaten • tisdag 20 februari
Dramaten, det vackra marmorpalatset vid Nybroplan, är
ritat av Fredrik Lilljekvist och invigdes i februari 1908 med
Strindbergs Mäster Olof.
Vi får följa med bakom scenerna, se kostymavdelningen och
andra spännande rum fulla av kreativitet och historia. Dramatenhuset erbjuder en sällsam jugendmiljö med en unik
samling konstverk av några av de mest kända svenska konstnärerna från sekelskiftet.

Föreställningar som ges på kvällen samma dag som visningen är Peer Gynt av Henrik Ibsen och Häxorna av Roald
Dahl. Biljetter kan köpas på www.dramaten.se
Vi samlas utanför Dramaten, Nybroplan, kl. 17.00. Max 30 personer.
Kostnad 100 kronor (betalas kontant på plats).
Anmälan till denna aktivitet: karin.zelmerloow@telia.com tel 0709-17 25 79

Astrid Lindgrens hem • tisdag 10 april
Astrid Lindgrens Hem på Dalagatan 46 i Stockholm var hennes
hem från 1941 fram till hennes död år 2002. Det rymmer många berättelser om såväl hennes yrkesverksamma som privata liv.
Här skrev hon bland annat Pippi Långstrump, Mio min Mio och
Ronja rövardotter. Böcker som kom att spridas världen över. Även
de många debattartiklar, samt de på senare tid uppmärksammade
Krigsdagböckerna, författades här. I hemmet besvarades också de
tusentals brev som idag är ett UNESCO världsminne.

Lägenheten har hennes familj bevarat i samma skick som då
hon levde. Det finns hiss till lägenheten men det är inte anpassat för rullstolar eller rullatorer. Visningen tar ca 50 minuter.

Vi samlas vid porten på Dalagatan 46, kl 17.50.
Max. antal deltagare 12 st.
Kostnad 250 kronor (betalas kontant på plats).
Anmälan till denna aktivitet: Charlotte Eriksson,
vallhov.ce@gmail.com, tel 0733 - 069 139

Dalagatan 46

Skulptörens verkstad • onsdag 23 maj
I Kummelnäs finns skulptören Torsten Renqvists verkstad och ett litet museum över skulptörens alla hantverk.
I verkstaden demonstreras olika material och de olika
arbetssätt, verktyg och processer som är knutna till en
skulptörs arbete.
På den här platsen i Kummelnäs har många konstnärer
mötts och arbetat genom åren. Den genuina och poetiska stämningen finns här
och förmedlar en förståelse
för hur tanken och känslan
finner sin form i olika material och tekniker.
Vi får också en visning av Torsten Renqvists egna ateljé. Under/efter visningen serveras
kaffe/te och en smörgås.

Vi samlas på Spångvägen 21, i Kummelnäs kl. 18.
Max antal 15 personer. Kostnad 150 kronor inkl.
kaffe (betalas kontant på plats).

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

Anmälan

Kontakt

Anmälan eller avbokning kan göras per mail eller
telefon direkt till ansvarig person för aktiviteten.
Första anmälningsdag är
8 januari 2018 efter kl. 18.00

Har du frågor kontakta:
Karin Zelmerlööw 0709-17 25 79,
eller Charlotte Eriksson 0733 - 069 139

OBS!

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

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

Styrelsen består av:
Karin Zelmerlööw, Charlotte Eriksson,
Tulla Grünberger, Meith Fagerqvist,
Gunilla Fritjofsson, Jessica Lönnö,
Sven Ljungström, Björn Habenicht

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.

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.

Hemsida

Adressen till föreningens 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

Expansion - Truls Nord

Vernissage lördag 20 januari kl. 13
I januari blir Nacka konsthall ett rum där du kan uppleva landskap genom beröring och dig själv
genom tystnad. Utställningen Expansion av Truls Nord består av verk gjorda för att upplevas
med händerna och verk som frammanar publikens upplevelse av närvaro.
I utställningen får man möjlighet att uppleva omgivningen på det där mystiska, intima och lite
hemliga sättet som man gör när man stänger av seendet. Ställ dig på verket Punkt, blunda och
lyssna. Sätt dig på stolen framför verket Pi och släpp tiden. Låt händerna utforska landskapen
i bilderna på väggarna och i det magnifika objektet på golvet.
I rummet finns ingen färg, färgpaletten är i dig. Blunda, känn, ta på, smek ....

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

Vårens övriga program
i Nacka Konsthall

hittar ni på Dieselverkstadens
hemsida.
www.dieselverkstaden.se

Med bakgrund som fotograf har konstnären Truls Nord arbetat mycket med frågeställningar
kring seendets betydelse för hur vi förhåller oss till vår omgivning.

NACKA VÅRSALONG 28-29 april 2018
Är du intresserad av att delta i Nacka Vårsalong i Grünewaldvillan 2018?
Antal deltagare max 15 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 28 februari 2018

