Gustavsbergs
Konstförening
Hösten 2022

Ateljebesök hos Nina Norre
och Gunnar Stenström
Välkomna till ateljebesök hos Nina Norre och Gunnar Stenström
i deras vackra hem, Högmalmsvägen 3, Djurhamn.
Nina beskriver sitt konstnärsskap på
följande vis:
Jag trycker själv mina tyger och skapar
mönster antingen i datorn eller direkt
på tryckbordet. Av mina textila tryck
gör jag PLEXTILER – en ingjuten textil
komposition i en plexiglasskiva som
belyses bakifrån.
Så här beskriver Gunnar sitt konstnärsskap:
Mina produkter är drejade i stengods. Glasyrerna varierar
jag med olika mineraler och oxider. Bränningen sker i 1240
grader i oxiderande eller reducerande atmosfär.
Mina alster dekorerar jag med raka geometriska mönster
som jag skapar med schabloner och flera lager av glasyrer
eller engober.

Torsdag 15 september kl 18.00
Kostnad: 150 kr inklusive ett glas mousserande och något
tilltugg. 200 kr för icke medlem.
Anmälan senast 11 september till Tom Nyström, 070-467 37 09
eller nystomtom@gmail.com
Anmälan är bindande. Max 20 personer.

Besök hos STHLM Glas i gamla
porslinsfabriken i Gustavsberg
STHLM Glas är en glashytta med fokus på konstglas inrymd i gamla
porslinsfabriken i Gustavsberg, Chamottehuset. Verkstaden som har
funnits sedan 2017 är en arbetsplats för ett nätverk av konstnärer
som arbetar med glas. Kom och hälsa på och träffa några av oss.
Det blir lite glasblåsning, visning av ateljéerna, lite dryck och snacks
samt förhoppningsvis intressanta samtal.
Chamottevägen 6, Gustavsberg

Onsdag den 21 september kl 18 00
Kostnad 200 kr, 250 kr för icke medlem.
Max 15 personer.
Anmälan och betalning senast 14 september till Jenny Leonardz,
jenny@bildaforma.se, tel/swish 070-513 55 24.

Guidad visning av
Porslinsfabrikens nya lokaler
Gustavsbergs Porslinsfabrik är ett
helsvenskt företag och den enda
fabrik i Norden som tillverkar benporslin, allt från hela serviser till
specialbeställda termoshöljen.
Samling i fabrikens bottenplan
Odelbergs väg 1 C

Onsdag den 5 oktober kl 14.30
Kostnad 120 kr, 160 kr för icke medlemmar.
Max 20 personer
Anmälan och betalning senast 25 september till
Maggan Fernqvist, maggan.fernqvist@gmail.com,
tel/swish 070-682 22 27.

Besök hos Skärgårdsjuveler
Skärgårdsjuveler är en öppen ateljé belägen i Gustavsbergs hamn.
Juvelsmed Tobias Harborn har varit verksam i över tjugo år och kommer att berätta och visa hur arbetet kring att skapa ett smycke går till.
Hela processen sker för hand, så som den gjort i tusentals år.
Tobias kommer att berätta om olika smyckesmetaller samt lite om
diamanter och andra ädelstenar.
Algatan 3, Gustavsbergs hamn

Tisdag 18 oktober kl 18.00
Kostand 200 kr inklusive vin, alternativ alkoholfri dryck samt tilltugg.
250 kr för icke medlem. Max 10 personer.
Anmälan och betalning senast 10 oktober till Kristina Hjelm,
u.kristina.hjelm@live.se, tel/swish 070-535 41 49.

Besök på Vår Gård
i Saltsjöbaden
Välkommen till Vår Gård, Saltsjöbaden!
Du välkomnas till ett stycke 100-årig historia i lokaler uppförda
för Kooperativa Förbundet till konferens och utbildning.
Lokalerna inrymmer en konstskatt av stort format och i de
nyligen renoverade lokalerna bjuds vi en guidad tur där vi får
bekanta oss, inte bara med konsten utan också historik och
kopplingar till Gustavsbergs fabriker på andra sidan Baggensfjärden. Flera verk av Gustavsbergskonstnärer finns i samlingarna.

Onsdag 2 november kl 18.00 - 19.00
Kostnad 200 kr, 250 kr för icke medlem.
Max 25 deltagare.
Anmälan senast 20 oktober till Tom Nyström tel 070-467 37 09,
nystomtom@gmail.com. Anmälan är bindande.
Passa på att besöka kaféet före eller efter guidningen.

Glöggmingel i Artitudes
ateljé
Lördagen den 26 november, kl 12-15
Tyra Lundgrens väg 25, 1 tr
Mer information om glöggminglet kommer senare i höst.
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