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Program
hösten 2016

Kära porslinsmuseivänner!
I skrivande stund gassar solen och det är i mitten av september.
Hoppas ni har haft en skön sommar, sval eller het och många
kulturella upplevelser! På porslinsmuseet har man haft det hett
om öronen. Fullt hus alla dagar och enligt personalen är Stig
Lindberg 100-utställningen den mest besökta genom tiderna.
Nu är den avslutad och ska förmodligen visas på andra orter
framöver, vilka är inte helt klart. Porslinets dag var lyckad och
porslinsmuseet var fullproppat med besökare! Ursula på
museet hade planerat hela evenemanget perfekt!
Porslinsmuseets framtid är fortfarande osäker.
Nationalmuseums chef, Berndt Arell, har satt ner foten och
förklarat att man inte vill flytta utställningarna ner i det
planerade kulturhuset. Han anser – precis som vår förening –
att den föreslagna lokalen inte kan göra samlingarna någon
rättvisa och då kommer hela samlingen att flyttas från
Gustavsberg. DET FÅR INTE SKE!

OBS! Anmäl din mejladress
Skicka din mejladress till:

Kommunen och Nationalmuseum måste nu komma överens
om ett nytt förslag om hur man löser denna infekterade
situation. När denna dialog ska ske vet vi inte något om…

för att få aktuell information och vänföreningens nyhetsbrev.

Under tiden har vi planerat en hel del trevligheter för den
närmaste framtiden. Välkomna att hänga med!

roinefredriksson@gmail.com
2016-09-20

Studiebesök på Centrum för
Näringslivshistoria

Ny utställning på
Porslinsmuseet

Torsdagen den 13 oktober kl. 16.30

Värmdö konstnärers höstsalong.

Detta arkiv berättar näringslivets historia och bl.a. har flera
industridesigners skisser och modeller förts hit. Vi har bett dem ta fram
material som koncentrerar sig på designmaterial. Detta kan utökas om
någon av er är nyfiken på något speciellt. Hör då av er till Gunilla Lindholm
om detta! Gå in på deras hemsida, www.naringslivshistoria.se, och läs mer.
Anmälan till Gunilla Lindholm, tel. 0703662843/
gunillalindholm@bredband.net senast 10 oktober. Alla som anmält sig får
information om resväg till centrumet. Adressen är Grindstuvägen 48-50,
16733 Bromma. Entré 100 kr per person.

Öppet 24/9 – 2/10 tisdag-söndag 11-16

Har du betalat medlemsavgiften för 2016?
Medlemskap i föreningen kostar 125 kr per år, familj 200 kr, studerande 50
kr. Sätt in på plusgiro 443446-0. Glöm inte att skriva ditt namn och gärna
också din mejladress!
Ur arkiven:

Julmingel den 7 december
kl. 18.30 på porslinsmuseet

På Gustavsberg användes de flesta konstnärliga målarna för dekorering av
konstgods, bl a fajans, Grazia och Argenta. Marianne Preissler tillhörde den stab
av duktiga målare som fick förverkliga de keramiska konstnärernas skisser. Hon
signerade sina dekorer med en champagnekork i fotringen bredvid den blå hand
som utmärkte Stig Lindbergs fajanser.

Anteckna redan nu detta datum i era agendor! Traditionell glöggbuffé,
lotteri och överraskningar. Vi återkommer till er om ytterligare
programpunkter!

Aktiviteter 2017:
 I januari arrangeras en visning av Nobelmuseet och senare under våren
ett besök på Thielska galleriet.

 Vi går med detta utskick ut med ett erbjudande om en resa till S:t
Petersburg i slutet av april eller under maj 2017. Vi har frågat två olika
resebyråer, information från den ena bifogas detta utskick. Anmäl ditt
intresse, som inte är bindande, via mejl till roinefredriksson@gmail.com,
08 570 325 93 eller telefon senast 25 oktober, så ser vi om det går att
genomföra resan.

 2017 fyller vår förening 20 år! Det ska vi fira!!! Förslagsvis i
anslutning till årsmötet i mars. Ytterligare information kommer senare.

Foto: Studio Gullers, o. 1957. Text ur Värmdö kommuns bildarkiv.

