
Vårens program i Nacka Konstförening innehåller musei- 
och ateljébesök, visning av Mästa Måås-mattor i Rikssalen 

och ett intressant föredrag med årsmöte. 

Finns det plats, så kan du gärna ta med en vän.
Konst är både kul och hälsosamt!

Nacka Konstförening har även i år bokat in en egen visning av den väl-
besökta Liljevalchs Vårsalong. Vi får en timmes visning sista söndagen i 
januari innan konsthallen öppnar för allmänheten.

Juryn för Vårsalongen 2020 har gjort sitt val: 170 konstnärer, 97 kvinnor 
och 73 män, är de lyckliga som får ställa ut. Vi kommer att kunna få se 
330 verk av de nästan 3000 ansökningar som inkommit.

Under de senaste åren har Vårsalongen växt till ett stort och välbesökt eve-
nemang vilket ger deltagarna en unik chans att bli sedda av en mycket stor 
publik. Både 2018 och 2019 hade Vårsalongen över 100 000 besökare – siff-
ror som visar på dess unika dragningskraft.

Till 2020 års Vårsalong har Liljevalchs haft förmånen att engagera en syn-
nerligen spännande jury: konstnären Lars Lerin och konstnären och desig-
nern Bea Szenfeld. Juryordförande är som vanligt Mårten Castenfors, chef 
Liljevalchs.

Vi samlas vid Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60, Djurgården, Stockholm, kl. 9.45. 
Max antal 30 personer. Kostnad 200 kronor, inträdesavgiften ingår (betalas kontant eller via swish på plats eller 
i förväg).

Anmälan till denna aktivitet: gunilla.fritjofsson@nacka.se, tel 0723-506 990

Liljevalchs vårsalong  • söndag 26 januari

Nacka Konstförenings 
Vårprogram 2020
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Cecilia Levy skapar skulpturella föremål i papper med gamla 
boksidor, vetestärkelsepasta och papier maché-teknik. Hennes 
verk visas internationellt och ingår i privata och permanenta 
samlingar, inklusive Nationalmuseet.

2017 installerades hennes Contemplation Pieces i huvuden-
trén till Stockholms nya Karolinska universitetssjukhus, NKS, 
tjugo socklar med över 25 unika papperskulpturer.

Cecilia bor i Sigtuna, arbetar i sin studio på Ateljéföreningen 
Hospitalet i Uppsala och är medlem i Konsthantverkarna i 
Stockholm, där hennes verk säljs.

Hon river, klipper eller strimlar sidorna och 
sammanfogar dem igen med hjälp av pasta, 
formar och pappersteknik. Boken återskapas på 
ett sätt men tar en ny form. Arbetsprocessen är 
långsam, tyst och repetitiv. Den tvådimensio-
nella blir tredimensionell.

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

Kapsylen är ett speciellt hus 
på många sätt. Det är ett 
fritt kulturhus på Söder som 
ägs och förvaltas av med-
lemmarna själva. Här har ett 
femtiotal kulturarbetare sina 
arbetslokaler. 17 av dem är 
konstnärer som arbetar med 
visuella uttryck på olika sätt.

Vi får en presentation av Kap-
sylen och besöker två konst-
närer som berättar om sin 
konst och sitt konstnärsskap. 

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.

Årsmöte med föredrag  -  Cecilia Levy berättar om sin konst • torsdag 12 mars

Vi samlas på Tjärhovsgatan 44-46, kl. 18.00. Kostnad 150 kronor inkl. förtäring (betalas kontant på plats).

Besök i konstnärshuset Kapsylen • torsdag 20 februari
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Maria Zetterstrand 

Keramiker

Marias skapande bär ofta en drömsk närvaro, ett eko av repetitiv var-

dag. Hon utforskar naturen & tingens förhållande till människans an-

vändande. Vardagliga ögonblick staplade på varandra, förskjutningar 

av det välbekanta.Hennes verk andas stillhet och eftertänksamhet. 

Maria har en MA Fine Arts konstfack från Stockholm. Utställningar i 

urval, Galleri Format Bergen Norge, Eskilstuna konstmuseum,Blås och 

Knåda i Stockholm mfl

www.mariazetterstrand.com
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Ur serien Landskap, ”Om dynamiska processer i nedre atmosfären”, 2019.
Teknik: Digitaltryckt textil, broderi. Mått: 140 X 100 cm

Sara Casten Carlberg (1963) är konstnär utbildad på Konstfack. I 

sitt konstnärskap arbetar hon undersökande med måleriska tekniker, 

främst mot textil. ”I uppförstorat och i digitaltryckt form blir det lilla 

stygnet överaskande stort, blir till en stig att vandra på. Här går jag 

in. Jag vrider till en struktur i datorn och lägger den som olja på 

vattnet. Jag skärper kontrasten och ett broderat gytter byter färg strax 

innan det skyms av rinnande lågor. Jag är både skapare och obser-

vatör. Och räddare.”

www.saracasten.com

Sara Casten Carlberg 

Textilkonstnär
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Karolin Ohlsson kommer från Stockholm och har sedan 
barnsben inspirerats av sin farfar Olle Ohlsson som också 
är silversmed. 

Hon skapar både smycken 
och skulpturer i silver. Verken 
har organiska former och 
är inspirerade av naturen. 
Kvalité och vilda fantasier är 
ledstjärnor. Hon eftersträvar 
känslan av att materialet har 
fått eget liv. Karolin vill kom-

binera de gamla smidet med en modern galen design.

Karolin Ohlsson har sex års utbildning på Stiftelsen Hantverk 
& Utbildning i Leksand och har examen i både silversmide, 
ciselering och juvelfattning.

Vi samlas på  Urvädersgränd 13 vid Mosebacke kl. 18. Max antal 20 personer. Kostnad 100 kronor inkl. dryck 
och tilltugg (betalas kontant/swish på plats). 

“Se på mattorna – det är jag”
Märta Måås-Fjetterström

Vi samlas på Kungliga slottets borggård i Gamla stan,
kl 17.50. Max. antal deltagare 30 st. Kostnad 100 kronor för visningen 
exkl. entréavgift 80 kr (betalas kontant/swish på plats).

Anmälan till denna aktivitet: Tulla Grünberger, tulla.grunberger@gmail.com tel 073-181 92 89

Märta Måås-Fjetterström (1873–
1941) är en av 1900-talets främsta 
och mest framgångsrika textilkonst-
närer. Hennes nyskapande formgiv-
ning byggde på djupa kunskaper i 
textil historia, allt från allmogekul-
turens formstarka mönster till de 
orientaliska mattornas traditions-
burna motiv. 

I år är det hundra år sedan hen-
nes verksamhet startade och Kungen har tagit initiativ till 
en utställning, om och med hennes verk. För första gången 
visas nu mattorna som finns i de kungliga samlingarna. Till-
sammans med externa inlån presenteras i utställningen ett 
sextiotal verk som speglar Märta Måås-Fjetterströms pro-
duktion fram till hennes död 1941.

Anmälan till denna aktivitet: 
zelmerlow@telia.com
tel 0731-75 90 55

Ateljébesök hos Karolin Ohlsson - silversmed • onsdag 27 maj

Rikssalen - Mästa Måås-Fjetterströms mattor • torsdag 26 mars

Fotograf, källa:
Märta Måås-Fjetterström AB/
Kungligaslotten.se

Fotograf, källa: Sara Friberg/Kungligaslotten.se
Copyright: Kungl. Hovstaterna

Kungen besöker utställningen



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

Första anmälningsdag är
15 januari  2020 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 0731 - 75 90 55, 
eller Charlotte Eriksson 0733 - 069 139

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,
Gunilla Fritjofsson, Jessica Lönnö, 
Linda Ljunggren, Sven Ljungström

Hemsida
Adressen till föreningens hemsida är

http://nackakonstforening.com

NACKA KONSTHALLS VÅRPROGRAM
WE HAVE A DREAM – 

UTSTÄLLNING MED DRÖMLOKALEN
Vernissage 18 januari kl. 13-17

Utställningen pågår till 23 februari 2020

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.

Drömlokalen är en konst och experimentverkstad där ALLA är välkomna och nu visar 
vi skapade alster!
Vår vision är att forma en lokal där man utifrån sina egna villkor får prova på samt 
fördjupa sig i olika konstformer. Där drömmar kan förverkligas för alla och där nya 
möten uppstår. Drömlokalens arbete handlar om processen.
Unga, gamla och personer med eller utan särskilda behov får skapa under handled-
ning och tillsammans med professionella konstnärer, yrkesverksamma inom olika 
konstområden. Kompetensen är bred.
Vi arbetar med tekniker som stimulerar skapade och ger möjlighet till olika uttrycks-
former. Som inspirerar till fördjupning och ger tillträde till självständigt arbete inom 
ens favoritområde.

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 2020
I år genomför föreningen den populära konstsalongen  i 

Grünewaldvillan 25-26 april 2020.
ca 15 av föreningens medlemmar visar sin konst. Alla verk är till salu.

Vernissage lördag 25 april kl 11.


