Program våren 2018
Kära porslinsmuseivänner!
Nu är det helt klart! Den 21/2 tog kommunfullmäktige det beslut som vi väntat så länge
på: Nationalmuseum, Värmdö kommun och Kooperativa förbundet har nu alla skrivit på
avtalet som innebär att Nationalmuseum tar över ansvaret för verksamheten i
Gustavsbergs Porslinsmuseum! Avtalet träder i kraft 1/6 2018 och vi hoppas att
Nationalmuseum öppnar sin första utställning på porslinsmuseet ett år senare.
Nationalmuseum har fått en ny överintendent efter Berndt Arell: Susanna Pettersson från
Atheneum i Helsingfors. Hon börjar 1/8 i år och den 13/10 invigs det ”nya”
Nationalmuseum (se mer om detta nedan!).

Vårt årsmöte var lyckat (70 personer deltog) och medlemmarna röstade fram en något
förnyad styrelse. Pia Johansson avgick efter 16 års engagemang och hon efterträds av
Ursula Malmström-Nehm, som flera av er säkert träffat på porslinsmuseet de senaste åren.
Tack Pia för allt du gjort för föreningen och välkommen Ursula! Vi spikade också de nya
stadgarna (se hemsidan).
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Olle Lundström från Nationalmuseums stab om
förhandlingarna och lite om framtiden. Han fick många frågor och en av dem var: blir det
någon Porslinets dag? Han kunde bara svara att det kändes viktigt för dem att denna
tradition fortsätter men samtidigt visste han inte hur det skulle bli i år.
Vi i styrelsen skall kontakta kommunen i denna fråga och meddela er medlemmar svaret
längre fram i sommar men vi ställer oss positiva att tillsammans med andra aktörer i
Gustavsbergs hamn arbeta för att genomföra Porslinets Dag den 26 augusti!

Vårens program
Resan till Godegårds Bruks- och Porslinsmuseum i Östergötland är tyvärr inställd p.g.a. för
få anmälningar. Så småningom gör vi ett nytt försök.

Måndag 14 maj kl. 16.00

Studiebesök på Keramikstudion! Fri entré!
Keramikstudion ligger vägg i vägg med
porslinsmuseet och grundades 1992 av
konstnären Lisa Larson och hennes två
assistenter Franco Nicolosi och Siv
Solin. I dag tillverkar ett lag skickliga
hantverkare Lisa Larson-figurer i liten
skala och bevarar traditionen av
keramisk gjutning, glasering och
målning. Franco Nicolosi visar oss
studion!
Anmälan görs till Gunilla Lindholm,
gunillalindholm@bredband.net
OBS! Begränsat antal deltagare!

Onsdag 23 maj kl. 18.00. Fri entré

Så växer det ”Nya Nationalmuseum” fram!
Vi har lyckats få senior curator Helena Kåberg på Nationalmuseum att speciellt för oss
berätta om den omfattande renoveringen och utvecklingen av det nya museet. Helena är
projektledare för de nya samlingspresentationerna och har arbetat med detta i 10 år.
Vi kan säkert också diskutera de påbörjade planerna för renoveringen av Torkhuset.
Föreläsningen (med bildvisning) sker i en byggnad på Skeppsholmen. Gå upp mot
Moderna museet och håll till höger. Gå förbi det stora röda Amiralitetshuset så kommer ni
fram till ett stort gult hus som tidigare var Arkitekturmuseum. Där finns föreläsningssalen.
Vi skyltar.
Tips: Moderna museet har öppet till kl. 18 den dagen och man kan ju gå dit och äta och
dricka något före programmet.

Medlemsavgift för 2018
Medlemsavgiften är oförändrad och kostar 125 kr per år, familj 200 kr,
studerande 50 kr. Betala till plusgiro 4434460-4.

Senaste nytt från vänföreningen finns på
www.porslinsmuseetsvanner.se
eller på Facebook: Porslinsmuseets vänner
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