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och kallelse till årsmöte

Bild: Nationalmuseum/Bertil Wreting
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Ateljébesök hos  
silversmeden 
Anders Ljungberg 
Anders Ljungberg bor och har sin ateljé i  
Gustavsberg. Han har ställt ut och varit  
gästföreläsare på internationell basis sedan  
1995. Han är sedan 2016 professor vid masterprogrammet Jewellery and Cor-
pus/CRAFT! på Konstfack i Stockholm och har tidigare varit professor på Konst-
högskolan i Oslo. Dessförinnan undervisade han även som lektor vid Ädellab, 
Konstfack, mellan 2000 och 2010.
Anders tar emot oss i sin ateljé på Chamottevägen 6, 2tr.

Tisdag 8 februari kl 18.00
Kostnad: 200 kr inklusive lite vin och tilltugg (250 kr för icke medlem), kontant 
på plats eller Swish. Anmälan senast den 30 januari till  
Eva Lindström, 070-306 96 68 eller lindstrom.eva@hotmail.com

Besök i Gustavsbergs porslinsmuseum
Vi får en guidad visning av porslinsmuseet av Ulrika Schaeder, intendent för 
Gustavsbergs Porslinsmuseum, en del av Nationalmuseum.
Vi får se utställningen om Karin Björquist - En tanke  
tar form, som visar en av 1900-talets främsta form-
givare och Gustavsbergs första kvinnliga konst- 
närliga ledare. Hennes produktion omfattar allt  
från Nobelservisen till stapelbara koppar och ut- 
smyckning av offentliga miljöer som till exempel  
Mariatorgets tunnelbanestation.
Vi får också ta del av cirka 3 000 föremål ur  
Gustavsbergssamlingen (45 000 föremål) som  
berättar om Gustavsbergs Porslinsfabriks mer än  
170-åriga historia.

Onsdag 23 februari kl 18.00
Samling vid ingången till museet, Odelbergs väg 5 i Gustavsberg.                                                   
Endast 20 platser. Kostnad 150 kr (200 kr för icke medlem) kontant på plats  
eller helst Swish till 070-682 22 27. Anmälan senast 17 februari till  
maggan.fernqvist@gmail.com eller 070-682 22 27. 
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Besök på konstcentret i Uttersberg 
Välkommen till Galleri Astley, konstmuseum, skulpturpark samt Grafikverkstan 
Godsmagasinet! Vi blir mottagna av Lars Nyberg, konstnären som gjorde vår 
senaste årsgåva. Strax norr om Skinnskatteberg ligger den gamla bruksorten 
Uttersberg, som rymmer Galleri Astley. På Grafikverkstan Godsmagasinet har 
konstnärerna Lina Nordenström och Lars Nyberg skapat en verkstad för konst-
närer med djuptryck, boktryck och handsättning av texter.
Aktiviteter under dagen: Grafikverkstan Godsmagasinet – visning och prova-på 
med Lars Nyberg och Lina Nordenström. Sopplunch med kaffe i stora maga-
sinet/museet. Visning av utställningar i stora magasinet/museet. Promenad 
genom skulpturparken till Galleriet med aktuell utställande konstnär. 
Info med tider publiceras på konstföreningens hemsida i slutet av mars.  
Restid med bil från Gustavsberg: ca 2 tim 30 min.  
Behöver du lift, säg till vid anmälan.

Lördag 23 april kl 11.00- ca 15.30 
Samling utanför Godsmagasinet.  
Kostnad 100 kr för programmet (150 kr för  
icke medlem). Önskar du äta sopplunch kostar  
den 125 kr och säg då till om det vid anmälan. 
Anmälan till Tom Nyström, 070-467 37 09 
eller nystomtom@gmail.com senast 24 mars. 

Hantverksvandring i Gamla Stan
Efter att vår guide Åke givit oss lite historik om  
Gamla stan besöker vi tre hantverkare.             
• Hilda Hilda - svensktillverkat, egendesignade  

jacquardvävda bomulls- och linnetextilier.         
• Praul C. Barter Violinateljé. Restaurationer av  

instrument från 1600-talet och framåt.     
• Papperstillverkning samt tryck. 

Torsdag 19 maj kl 17.50 – 20.00
Samling vid Evert Taubestatyn, Järntorget, Gamla stan.  
Max 12 deltagare. Kostnad 150 kr (200 kr för icke medlem) 
som betalas på plats med Swish eller kontant. 
Anmälan till Kristina Hjelm, u.kristina.hjelm@live.se  
eller 070-535 41 49 senast den 10 maj.
  

Godsmagasinet, Uttersberg



Gustavsbergs 
Konstförening
Ordförande 
Margaretha Fernqvist  070-682 22 27
Medlemsansvarig 
Birgitta Walllin          070-772 26 90

info.gkonst@gmail.com  
www.gkonst.se
PlusGiro: 47 52 36-6

Gilla oss på facebook!

Vi kommer även i år att ha vårt årsmöte på 
Skeviks Gård, 134 32 Gustavsberg.
Buss 424 från Gustavsbergs centrum.
Mötet börjar med en måltid, kaffe och 
mingel kl 13.30. Pris 185 kr.
Vin och öl finns att köpa till maten.
Årsmötesförhandlingarna börjar ca 15.00.

Lotterierna
Förutom det årliga medlemslotteriet har 
vi ett konstlotteri med dragning under 
dagen.
Vinsterna i medlemslotteriet kan hämtas 
söndagen den 20 mars. Vinnarna kommer 
att kontaktas. Du som ännu inte hämtat 
förra årets årsgåva har möjlighet att häm-
ta den då.

Anmälan
Vi behöver veta hur många som kommer 
och vill delta i måltiden. 
Anmälan senast den 28 februari till  
Eva Lindström, tel 070-306 96 68 eller  
lindstrom.eva@hotmail.com.
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 på  
Skeviks Gård!

Vi reserverar oss för ändringar i  
programmet beroende på smittsprid-
ningsläge och aktuella restriktioner.

UNG KONST  
I VÄRMDÖ 2022
Konstföreningen vill stimulera unga 
värmdöbor till skapande och utveckling 
inom olika konstnärliga former och ut-
tryck och  inbjuder till en jurybedömd 
utställning med temat LIVET– DÖDEN.
Tre deltagare kommer att tilldelas  
stipendier vid utställningen den 7 maj. 

Läs mer på vår hemsida gkonst.se

Kallelse Årsmöte    – Söndag 13 mars kl 13.30


