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Gustavsbergs
Konstförening

Program
hösten 2018

Avesta Art och Verket
Du får uppleva ett möte mellan svensk industrihistoria
och dynamisk nutida konst i olika skepnader. Sedan
starten 1995 har Avesta Art blivit ett välkänt begrepp
bland konstintresserade. Olika konstformer ställs ut.
Konsten hängs mot vackra slaggstensväggar eller
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placeras i verkets historiska industrimiljö – stora
installationer i övergivna järnbrukssalar, där verktyg och maskiner ligger kvar och minner om
den storslagna, men också farliga miljö som Avesta järnverk en gång utgjorde.
Program och tider: Vi samlas vid entrén till Avesta Art – Verket 11.00. Vi får en introduktion till
Avesta järnverks historia via en visuell och auditiv föreställning – Martin-operan. Därefter intas,
för den som önskar, kaffe med hytt-smörgås. Kostnad 60 kr (anmälan till Tom Nyström). Efter
kaffepausen vidtar guidning av utställningarna 12.30 till 14.00. Sedan är det fritt att gå runt i
lokalerna och återbesöka hela eller delar av utställningen. För dig som har medföljande barn/
ungdomar finns också några aktiviteter för dem. För mer information: www.verket.se.

Lördag 15 september 11.00
Vägbeskrivning: Avståndet Gustavsberg – Avesta 186 km. Beräknad körtid c:a 2 timmar. Du
åker mot Avesta på riksväg 70. När du kommer till Avesta, fortsätt tills du ser en brun skylt
Verket. Följ väganvisningarna.
Pris inklusive guidning 150 kr, betalas kontant på plats.
Barn under 20 år fri entré.
Anmälan senast 7 september, då du berättar om du behöver transport
eller har plats i bilen, till Tom Nyström, 070 467 37 09 eller nystomtom@gmail.com.

Den svenska tanten - konstprojekt och ikon

Susanna Arwin är mamma till Den svenska tanten, ett konstprojekt som hon startade i Växjö
1995 och som därefter har inspirerat till många olika uttryck.
Numera bor Susanna på norra Värmdö. Vi hälsar på i hennes
atelje, där hon presenterar Den svenska tanten. Susanna är akademiskt
utbildad konstnär och förutom skulptur har hon flera olika inriktningar
i sin konst. Bland annat har hon ett ”minipappersbruk” där hon
framställer linnepapper och hon gör konstglas med patenterad
framställningsteknik. Vi serveras ett glas vin och en god laxpaj.

Onsdag 26 september 17.00
Skärmarängsvägen 28

Pris 200 kr betalas kontant eller via swish på plats.
Max 20 personer. Anmälan senast den 20 september till
Kjell Bergström, 072 318 96 24 eller kjelle.buster@gmail.com

Wira Bruk och Ljusterö konsthall
Wira bruk är ett före detta järnbruk i Roslagen som anlades 1630 av Claes Larsson Fleming, då
han ålagts av Gustav ll Adolf att ”besörja klingsmidets införande i Riket.” På bruket smiddes
större delen av svenska arméns värjor mellan 1635-1775. Miljön är andlöst vacker. Vi får en
guidning runt de gamla smedjorna, som fortfarande finns bevarade, muséet och konstsmidesbutiken. I butiken säljs konstsmide från tre smeder som arbetar på bruket. I det gamla
tingshuset ligger Wira restaurang, där vi har möjlighet att fika, äta närproducerad, ekologisk
mat eller varför inte smaka på deras eget öl, WiraBira.
Därefter tar vi färjan över till Ljusterö, där vi besöker Ljusterö Konsthall och tittar på den pågående utställningen under ledning av en inspirerande guide. Vi avslutar vårt besök med en
fika. Ljusterö Konsthall är en kombination av aktuella utställningar med svensk och internationell konst, konsthantverk, foto och graffiti, många med anknytning till vår skärgård.

Lördag 13 oktober 11.00
Vägbeskrivning: Kör väg 276 från Åkersberga mot Norrtälje.
Tag vänster vid Roslagskulla kyrka. Efter 2 km ligger Wira Bruk på
höger sida. Avfärd kl 08.30 från biblioteket i Gustavsberg för den
som vill ha sällskap, annars ses vi kl 10.45 vid entrén till Wira Bruk.
Pris 150 kr betalas kontant eller via Swish på plats.
Anmälan till Maggan Fernqvist,
maggan.fernqvist@gmail.com eller 070-682 22 27

Nationalmuseums byggnad har varit stängd för besök
sedan 2013. I oktober öppnar man igen. Det nyrenoverade museet kan ta emot dubbelt så många besökare
som förut. Kontor och förråd har tagits bort och istället får besökarna tillträde till mer än 2 000
nya kvadratmeter. Utställningsytorna blir större och de tidigare täckta fönstren öppnas upp
och släpper in ljus och vyer över staden.Samlingarna ska presenteras kronologiskt, längs en
röd tråd som är lätt att följa. Tematiska utvikningar ger såväl fördjupning som vidgade perspektiv. Ett besök ska väcka nyfikenhet och visa varför den äldre konsten är minst lika aktuell
för oss idag. Barnen får en alldeles egen utställningssal och ateljén för eget skapande blir dubbelt så stor. Museets restaurang och café flyttar upp till entréplan och får utsikt över Kungliga
slottet. I de två ljusgårdarna finns plats för vila och reflektion men också för evenemang.

Torsdag den 15 november 17 00
Södra Blasieholmskajen 2. Samling i entrén kl 16 45

Pris 150 kronor som betalas kontant eller via swish på plats. Kulturarvskortet
ger 10 % på inträdet. Anmälan senast 12 november till Kjell Bergström,
072 318 96 24 eller kjelle.buster@gmail.com
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Nationalmuseum i
nyrenoverad skepnad

Byt konst och
mingla med
glögg
Leksaksbil mot en rostig skruv
Rostig skruv mot en cykelpump
Cykelpump mot en morakniv…
Många av oss har nog en del konst som
bara står bortglömd och undanställd.
Eller har du kanske bara sett färdigt?
Ta med dig vad du nu har och byt mot
något nytt! Eller kanske rentav köpa något nytt?
Alla byten/köp görs upp direkt mellan bytare och köpare.
Vi kanske ordnar en enkel auktion om intresse finns?

Lördagen den 8 december kl 14-15.30
Tyra Lundgrens väg 25
Vi serverar glögg, saffransbullar och pepparkakor
Vi vill gärna att du anmäler dig så att vi kan planera på bästa sätt.
Vi bjuder in till ett öppet arrangemang så ta gärna med dina
vänner och hjälp oss att sprida informationen!
Anmäl senast 4 december till:
Kerstin Junker, 073-974 57 37 eller
kerstin.junker@hotmail.se

Gustavsbergs Konstförening
Ordförande
Margaretha Fernqvist
Medlemsansvarig
Åke Andreasson		

Har vi rätt epostadress till dig?
070-682 22 27

Skicka ett mejl till Åke Andreasson,
medlemsansvarig, om du är osäker:

070-732 03 45

akan@live.se

E-post: gustavsbergkf@telia.com
Hemsida: www.gkonst.se
PlusGiro: 47 52 36-6

Gå in och gilla vår Facebook-sida
så får du aktuell information via
den!

