
 

Kom ihåg datumen! 

 

Nu startar Konsthösten 
med Spånga Konstförening 

Impressionismen – föreläsning 
med bildvisning av Anders 
Engman 

Välkommen tillbaka från sommaruppehållet!  
Vi startar vår konsthöst lite annorlunda än vanligt. Det blir 
en föreläsning om Impressionismen i stället för en 
utställning. Vi erbjuder också några trevliga aktiviteter som 
ni kan läsa om på andra sidan. Utställning blir det i 
november med John Eyre, Carina Moberg Eyre och Mollie 
Albertsson (mer om det i nästa utskick).  

16 oktober 18.00-21.00 

Besök hos 
Handarbetets Vänner 
20 september 17.00 
 
 

M E D D E L A N D E  3 -  2 0 1 7  

Spånga Konstförening 
Pg 364881-3 

www.spangakonst.se 

Utlottningsmöte 
Utlottningsmötet är bokat till den  
25 november kl 14.00.  
 
Utlottningskonsten kommer att hänga i 
församlingshuset från den 24 november 
så att ni får chans att se vilka vinster som 
väntar.  

Nästa utställning 
Nästa utställningsperiod blir 11- 24 
november. Då ställer John Eyre, Carina 
Moberg Eyre och Mollie Albertsson ut 
sina verk. Vi återkommer i nästa utskick 
med mer information, men boka in 
tidpunkten redan nu.  
 

Fler medlemmar 
Vi vill gärna ha fler medlemmar i 
föreningen. Tipsa vänner och bekanta 
om konstföreningen och vår hemsida 
och hör gärna av er till någon i styrelsen 
med förslag på vad vi kan göra för att 
öka medlemsantalet. Glöm inte att du 
kan köpa presentkort med medlemskap i 
föreningen. En utmärkt gåva till den som 
”har allt”! 
 
Vi vill också slå ett slag för att 
medlemsavgiften betalas in så snart 
som möjligt så vi vet vad vi har att röra 
oss med inför utlottning och inköp. 

Ett uppskattat besök i Folksam-huset  
för att titta på all konst som pryder 
väggarna.  

Här är några av våra medlemmar som 
ställde ut sina fina verk under 
medlemsutställningen i våras. 

Konstkurs i kubism 

Bildföreläsning om 
impressionismen 
 26 september 19.00 
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Aktiviteter 
Besök hos Handarbetets  
Vänner 20 september 17.00 

27 september - Puckelns och konstens kväll 
Genom vårt medlemskap i Konst och Folk har vi fått 
information om att det är kvällsöppet i gallerierna på 
Hornsgatspuckeln under festliga former från kl 17.00. 
Det blir food trucks, levande musik och fina 
erbjudanden. Vi är välkomna att ta en kvällspromenad 
i de vackra kvarteren, med små unika butiker mellan 
Slussen och Mariatorget.  
 
28 okt – 25 feb 2018 – Den moderna kvinnan, 
Millesgården 
En utställning producerad av Ateneum där fyra av den 
finska modernismens stora konstnärer 
presenteras; Helene Schjerfbeck, 
Sigrid Schauman, Ellen 
Thesleff och Elga Sese-
mann.  Det var konstnärer 
som spelade en avgörande roll 
i den finska konsthistorien från 
det sena 1800-talet och under 
större delen av 1900-talet. 
Utställningen presenteras under 
2017, jubileumsåret för Finlands 
självständighet. 
 

Vi har bokat ett studiebesök  
hos Handarbetets Vänner den  
20 september kl 17.00. Vi får en  
visning av deras Ateljé och Galleri. 
I Galleriet visas f n ”Mycket mer  
än gångbart” som är en utställ- 
ning som lyfter fram mattan som  
konstverk och designobjekt.  
Här möter du unika, nyproduce- 
rade, svenska mattor av kända  
konstnärer, formgivare och  
arkitekter. 
 
Vi samlas 16.45 utanför på adress Djurgårdsslätten  
82-84. Man tar sig dit med Spårvagn 7 till hållplats 
Skansen, buss 67 eller Djurgårdsfärjan från Slussen.  
 
Anmälan senast den 13 september till Barbro Juhl 
Gestner på barbro.juhl.gestner@telia.com eller per 
telefon på 070-5739573.  
 
Kostnad 120 kr sätts in på föreningens plusgirokonto 
364881-3 vid anmälan. Vi tänkte boka bord på något 
ställe i närheten (Lilla Hasselbacken) för dem som är 
sugna på att ta en fika efteråt. Meddela om du är 
intresserad av det när du anmäler dig, så att vi kan boka 
bord. 
 
Handarbetets Vänners (HV) vision är att vara ett aktivt 
och utåtriktat centrum för utbildning, utveckling, 
tillverkning och experiment av avancerade textilier och 
design. HV bevarar och vidareutvecklar avancerad 
hantverkskompetens för att möta nya konstnärliga och 
formmässiga uttryck. Läs mer på www.hv-textil.se 
 
 

Konstkurs 16 oktober 
Teckna och måla kubistiskt,  
ett roligt och annorlunda  
sätt att närma sig och  
härma kubismen (Picasso  
och Braque) och dess  
uttryck. Vi kommer  
teckna av ett stilleben,  
öva teckningsteknik och  
måla i typiska kubistiska  
nyanser. Vi tittar också  
på kubistiska bilder. 
 
Kostnad 100 kr betalas vid kurstillfället. Vi håller till i  
Församlingshuset i Spånga den 16 oktober kl 18-21. 
Anmälan till Sigrid på telefon 072-834 52 46 eller till 
sigridlofgren@hotmail.com senast 20 september. 

Tips för egna aktiviteter 

Föreläsning Impressionismen 
26 september 19.00 
Ingen konststil är så älskad som Impressionismen. 
Stilen, som dök upp i Frankrike mot slutet av 1800-
talet, kom som en chock. En liten skara unga målare 
lyckades skaka om etablissemanget med motiv, som 
för oss idag känns som rena idyller. Varför blev detta 
nya friluftsmåleri så omstörtande? Hur tänkte 
egentligen Monet, Renoir, van Gogh och de andra 
när de stod med penseln i hand? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om detta berättar Anders Engman, konstnär och 
författare. Föreläsningen blir i församlingshuset den 
26 september och börjar 19.00. Vi ordnar med kaffe- 
servering från 18.30. Anmäl dig senast 19 september. 
Vi behöver bli ett minimiantal för att föreläsningen 
ska genomföras eftersom det innebär en kostnad för 
föreningen. Välkommen med din anmälan till 
Christina på telefon 070-277 39 97 eller email 
christina.carinder@gmail.com. Kostnad 100 kr/pers, 
betalas kontant till Christina vid föreläsningen eller 
genom att swisha pengarna till 070-277 39 97. 

Elga Sesemann: Sittande 
(porträtt av mor), 1945. 
Tuomo Seppos samling. 


