Gustavsbergs
Konstförening

Tyra Kleen, Min hjärna är ett spektrum, akvarell,
årtal okänt. foto: Lindblad Studio, ©Riddarhuset.

José Hernández och
Helena Westerlind.
Skarne System –
Sverige 1950-tal,
2017. Modell,
3d print i gips. Cred:
Björn Strömfeldt

Vårprogram 2020
med kallelse till årsmöte 14 mars
då vi firar

75-årsjubileum!

Måleri och andlighet

Hilma af Klint - Tyra Kleen - Lucie Lagerbielke
Välkommen till Millesgården och utställningen Måleri och
andlighet. I utställningen presenteras tre svenska konstnärer,
verksamma vid förra sekelskiftet.
Konstnärerna hade alla ett intresse av andligt sökande
och det påverkade deras liv såväl som det konstnärliga
skapandet. Vi får en guidad visning.

Torsdagen den 30 jan 16.00
Vi samlas senast 15.45 i entrén, Herserudsvägen 32, Lidingö.
Pris 150 kr betalas kontant på plats.
Anmälan senast 26 januari
till Tom Nyström, 070-467 37 09
eller nystomtom@gmail.com

Hilma af Klint, Serie WU,
Rosen III, 1907 ©Stiftelsen
Hilma af Klints Verk.

Flygande betong
Välkommen till ArkDes, arkitektur- och designmuseet, i anslutning till
Moderna museet och utställningen Flygande betong.
Miljarder kvadratmeter boyta har byggts med prefabricerade betongelement. Utställningen ”Flygande betong – byggelementen som förändrade världen” berättar om tiden då ett
svävande betongelement symboliserade framtidstro och förkroppsligade drömmen om
en bättre värld, men också om byggelementens närvaro i den samtida arkitekturen.
Utställningen anses ha satt fokus på en av
Foto: Gerbert Rappaport, Cherry Town (Cheryomushki), 1963
1900-talets viktigaste och samtidigt mest
föraktade byggnadstekniska skapelser –
det prefabricerade betongelementet.
Ett utställningsämne som inte direkt framstår
som en självklar publikmagnet – men det borde
det vara det.

Tisdagen den 18 februari 17.00
Vi samlas i Moderna museets entré på
Skeppsholmen senast 16.45.
Pris 100 kr betalas kontant på plats.
Anmälan senast 14 februari
till Tom Nyström, 070-467 37 09
eller nystomtom@gmail.com

Konsten i Kommunhuset
Från 2006, när mittenhuset i Kommunhuset Skogsbo byggdes, och
framåt har många fina och spännande konstverk köpts in. Det är en
betydande konstsamling som nu finns i Skogsbo.
Vi kommer att får en specialvisning av konsten av Björn Springfeldt,
som är den som valt ut de flesta av konstverken. Björn är konstnärlig
expert vid Värmdö Kommun och tidigare chef för bl a Moderna Muséet.
Det gröna konstverket på bilden är gjort av Andreas Eriksson och heter
”Entré till FN:s Plenisal” och på folderns framsida ser du
”Björn” av Frida Fjällman.

Onsdag 22 april 18.00
Samling i entrén till kommunhuset,
Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg
Pris 100 kr betalas kontant på plats
eller via Swish.
Anmälan till Margaretha Fernqvist,
maggan.fernqvist@gmail.com eller
070-682 22 27

Besök i Bellmanhuset
Vi kommer att få en guidad visning av 1700-talshuset på Urvädersgränd och
bland annat besöka de rum där Carl Michael Bellman bodde under fyra av
sina mest produktiva år 1770 – 1774.
En trubadur underhåller även med några av Bellmans
sånger och epistlar.
Huset ägs idag av ordenssällskapet Par Bricole som
tagit till sin uppgift att föra Bellmans arv vidare.

Hemma hos Bellman

Onsdag 20 maj 18.00

Dörrarna öppna, Fiolerna klara!
Vi samlas vid porten Urvädersgränd 3 kl 17.45.
Kom och gå in. - - T-bana Slussen, uppgång Götgatan.
H
är är oss lustigt, god vänner, att vara;
H
är få vi vin. - - Pris 100 kr
betalas
kontant
på plats
(Ur fredmans Epistel
N.o 8)
eller via Swish.
Anmälan senast den 10 maj till
Kjell Bergström, 072-318 96 24,
eller kjelle.buster@gmail.com

Besök på Bellmanhuset

Kallelse Årsmöte

Stig Lindberg 100 år

Lördagen den 14 mars 12.30
På Säby Säteri,
Eknäsvägen 25, Ingarö

Buss 467 från Gustavsberg till Säby kl 11.06
(byte i Brunn till buss 430)
Tillbaka till Gustavsberg kl 15.04 eller 16.41
(kolla tidtabellen)

Vi firar 75 år!

Årsmötet

Vi kommer även i år att ha vårt årsmöte i
Galleriet på Säby Säteri, där Säbys ägare
Kjell Nilsson, som också är medlem i vår
förening, har sin unika Wierth-samling.
Mötet börjar med en måltid, kaffe och
mingel kl 12.30. Pris 185 kr.
Vin och Säbyöl finns att köpa till maten.
I samband med årsmötet utdelas Svenska
Handelsbankens konstnärsstipendium.
Årsmötesförhandlingarna börjar ca kl
14.00

Lotterierna

Förutom det årliga medlemslotteriet har
vi ett konstlotteri med dragning under
dagen.
Vinsterna i medlemslotteriet kan hämtas
söndagen den 22 mars kl 13.30 i Konstnärshuset, Tyra Lundgrens väg 25 (öppet
13-14.30). Då har du, som ännu inte hämtat förra årets årsgåva, även möjlighet att
hämta den. Ingen medlemsgåva i år.

med bland annat försäljning
av blad till förmånliga priser!

Anmälan
Vi behöver veta hur många som kommer och
vill delta i måltiden. Du får gärna ta med någon.
Anmälan senast den 1 mars till Madeleine Ferm
tel 070-672 48 41 eller madferm@hotmail.scom.
Betala helst i förväg till: PG 47 52 36-6,
Gustavsbergs konstförening.
OBS Kom ihåg att skriva ditt namn på
inbetalningen

Varmt välkomna till en
trevlig dag i Säby Galleri!
Medlemsavgiften för 2020 är
375 kr/person eller 500 kr/par.
Betala senast den 30 april.
OBS! Meddelas endast på detta sätt.

Gustavsbergs Konstförening
Ordförande
070-682 22 27
Medlemsansvarig
070-732 03 45

Margaretha Fernqvist
maggan.fernqvist@gmail.com
Åke Andreasson 		
akan@live.se

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

Har vi rätt epostadress till dig?
Skicka ett mejl till Åke Andreasson,
medlemsansvarig i styrelsen:
akan@live.se

Gilla vår facebook-sida så
får du aktuell information
via den!

