10 september 2018

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS EVENEMANG 2018!
Onsdag 3 okt kl 17:20
William Morris – Mer än blommiga tapeter,
Millesgården
William Morris (1834-1896) var en verklig mångsysslare som
under sitt 62-åriga liv hann ägna sig åt så olika saker som konst,
arkitektur, bevarande av gamla byggnader, liksom design och
konsthantverk. För första gången i Sverige visas en utställning
om den mångsidiga engelska designern William Morris, vars idéer
om hantverk och kvalitet spreds över hela Europa vid sekelskiftet
1900. I utställningen presenteras hans liv och gärning genom
konstverk, tapeter, tyger och möbler. Det är berättelsen om en
framgångsrik affärsman och fabrikör och som samtidigt var
brinnande socialist. Avgift: 140 kr Anmälan: senast 21 sep till
Sicco Scheen; sws@telia.com eller tel 070-9804853.

Onsdag 7 nov kl 17:30
Höstutställning, Arken, Huvudsta, Solna
Vårens utställning med utlottning av konst och ett intressant
föredrag. Vi samlas i Storvreta på plan 8 där utställningen pågår
t o m den 22 nov. Föranmälan behövs inte. Buss 507 går från Tbanestation Västra skogen 17:05 och 17:18.

Onsdag 14 nov kl 16:45
John Singer Sargent, Nationalmuseum
För första gången i Norden visar Nationalmuseum en utställning
med måleri av John Singer Sargent (1856–1925). Han är inte så
välkänd i Sverige men i USA och Storbritannien räknas John
Singer Sargent som ett av den internationella konstens stora
namn från sekelskiftet 1900.
Avgift: 150 kr Anmälan: senast 31 okt till Kenth Franson;
kent.fr@telia.com eller tel: 072-7407288.

Torsdag 6 dec kl 17:50
Jenny Nyström, Sven-Harrys, Eastmansvägen 10
Jenny Nyström kallas ofta "tomtens mamma" eftersom hon redan
som ung illustrerade en julsaga och gav tomten ett ansikte. Efter
utbildningen på Konstakademien i Stockholm vidareutbildade hon
sig på två konstakademier i Paris. Hon var en skicklig målare och
hennes tidiga måleri präglas av folklivsskildringar och porträtt,
men det är som barnboksillustratör hon kom att bli pionjär. Med
en överväldigande produktion av tusentals illustrationer till barnoch vuxenböcker, tidskrifter och förlagor till jul-, påsk- och
gratulationskort formade hon en egen stil som än idag attraherar
betraktaren.
Avgift: 100 kr Anmälan: senast den 20 nov till Margareta
Angelöf, margaretaangelof@gmail.com, eller tel 076-3355767.

Torsdag 7 feb 2019 kl 17:50
Ivan Aguéli – Måleriet och mystiken, Thielska
Galleriet
Utställningen uppmärksammar Ivan Aguélis 150-årsjubileum
under 2019. Ivan Aguéli räknas till den svenska konstens
nydanare med sitt måleri. Landskap och porträtt är ofta i små
format, men spelet mellan färgfält, ljus och nyanser skapar en
monumental känsla. Med de intima målningarna experimenterade
konstnären med färg och form samtidigt som han utforskade
tillvarons andliga dimensioner. Avgift: 140 kr Anmälan: senast
den 15 jan 2019 till Anna Fröberg, anna.froberg@telia.com eller
tel 073-3896121.

