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Program 2016
februari-maj

Bästa porslinsmuseivänner!
Återigen dags för årsmöte! Dagarna blir ljusare och våren närmar sig.
Till detta årsmöte hoppas vi i styrelsen kunna redovisa något positivt 
beträffande porslinsmuseets framtid. 

Vid kommunfullmäktigemötet den 16 december förra året beslutade 
KF följande: museet ska flyttas, MEN kommundirektören får i 
uppdrag att undersöka möjligheter till någon typ av museiverksamhet
i Torkhuset, exempelvis ett industrihistoriskt museum. 

Vad som sker med det senare vet vi inget om, däremot att National-
museum har fått en inbjudan till diskussion med representanter för 
kommunledningen om museets porslinssamlingar (25/1). 

Vad detta möte leder till kan man enbart spekulera om, men vi hoppas
ha en del att berätta om detta på årsmötet. Just nu håller vi andan och 
tummarna!

Vi ser gärna att alla förnyar medlemskapet i god tid innan årsmötet. 
En plusgiroblankett bifogas till er som inte betalat innan detta 
utskick.

Hoppas vi ses på alla våra arrangemang!

http://www.porslinsmuseetsvanner.se/


Årsmöte 2016
Kallelse till årsmöte på Gustavsgården 

10 mars klockan 18.30

Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och förtäring. Handlingar inför
mötet kommer att finnas på vår hemsida två veckor innan mötet.

Keramiker 
Per Hammarström
berättar om sin
verksamhet
Per Hammarström är född 1954
och utbildad i mindre verkstäder
och senare på Gustavsbergs Studio.
Under åren 1978-1984 arbetade
han som assistent åt Stig Lindberg
och Berndt Friberg. 
Sedan 1984 har han en egen
studio/ateljé i Strängnäs.

Staden vid Sidenvägen
Guidad visning lördag 27 februari 11.30,
kostnad 150 kr. Plats: Bergrummet, 
Skeppsholmen, Buss 65 från Centralen.
På utställningen Staden vid Sidenvägen reser vi
mer än tusen år tillbaka i tiden till Tangdyna-stins
kulturella huvudstad Luoyang.
Visningen är inriktad på porslin.
Bindande anmälan (max 30 st) senast 20
februari till: 
Gunilla Lindholm, 08-747 82 09,
gunillalindholm@bredband.net 

Kommande utställningar på Porslinsmuseet:
John Sundkvist
20 februari 2015 – 15 maj 
John Sundkvist som varit verksam som bildkonstnär i
nära 40 år ställer ut delar av sin egen samling av
östasiatisk keramik, tillsammans med ett urval
föremål ur museets samlingar.

Stig Lindberg 100 år
28 maj – 4 september 
Fantasimänniska, konstnärspersonlighet, lekfull,
påhittig, tusen-konstnär, modernist med förmåga att
kombinera det spirituella och eleganta med det
praktiska!

Utställningar utanför Stockholm:

Lisa Larson – sextio år med keramik
Röhsska museet i Göteborg visar en stor retrospektiv
utställning 9 februari–8 maj 2016. Utställningen spänner över
Lisa Larsons studietid vid Slöjdföreningens skola i Göteborg i
början av 1950-talet, via den långa perioden på Gustavsbergs
porslinsfabrik, till 1990-talets etablering av den mindre
verkstaden Keramikstudion och 2000-talets stora internatio-
nella intresse för hennes arbete i bland annat Japan.

Margareta Hennix-utställning på
Östergötlands Museum i Linköping
Söndag 20 mars klockan 14 invigs utställningen ”Bord
duka dig” med serviser och konstgods av Gustavsbergs-
konstnären Margareta Hennix. 
Till utställningen produceras också en bok om Margareta,
författare är bl.a. professor Kerstin Wickman och intendent
Marika Bogren, som arbetar på Gustavsbergs
Porslinsmuseum.

Förnya medlemskapet för 2016!
Medlemskap i föreningen kostar 125 kr per år, familj 200 kr, studerande 50 kr.
Sätt in på plusgiro 4434460-4 senast 29 februari. Glöm inte att skriva ditt 
namn om du använder pappersblankett. Gärna också din mejladress!
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