Program vår ˗ sommar 2022
Karin Björquist – visning
av utställningen

Rörstrands museum
Fredag 13 maj - lördag 14 maj
Resa till Lidköping för att se Rörstrands
nyrenoverade museum. Bussresa från
Gustavsberg/Stockholm och åter.

Torsdag 31 mars 11.00
Utställningen pågår fram till 24 april.
Öppettider fredag – söndag 11:00–16:00

Museets keramikverkstad
Tisdag 5 april 17-18.30
Porslinsmuseums vänner har donerat två
stycken drejskivor till den nya keramikverkstaden.
Invigningen blev inställd men nu öppnar
museet Keramikverkstaden för oss, så att vi
under en kväll kan prova på drejning och
modellering.

Lunch och visning, museet är öppet till 18.
Middag och övernattning i Lidköping. På
hemvägen besöker vi Godegårds
porslinsmuseum. Resan genomförs till
självkostnadspris.

Rörstrand under
sekelskiftet 1900

"Design och Återbruk”

Tisdag 26 april 18.30, lokal Kyrkettan

Lördag 21 maj - söndag 22 maj

Vår styrelsemedlem, tillika Rörstrandskännaren, Markus Dimdal berättar om de
olika typer av konstkeramik som fabriken
visade upp på utställningar under åren
1895–1915. Det blir en föreläsning med såväl
gamla utställningsfoton, som exempel på
olika typer av porslin, glasyrer och färger.

"Design och Återbruk" tillsammans med
Gustavsbergs hamn Ekonomisk förening.
Porslinsmuseets vänner kommer att delta i
ett tält utanför museet, där olika
återvinningsaktiviteter pågår. Till exempel
laga och ändra kläder. Eller skapa med
keramik och skulptera med krossat porslin.

Markus har tidigare skrivit boken ”Art
Nouveau från Rörstrand” (2016). Hans
samling var utställd på Thielska galleriet
våren 2017. Samma år blev han utnämnd till
årets samlare i "The Collector's Awards". Just
nu är han aktuellt som medförfattare till
”Utflykter i Art nouveau” (2021), skriven
tillsammans med Magnus Palm, Jennifer
Ousbäck Thorsén och Göran Bratt – en bok
som katalogiserar Göran Bratts omfattande
samling av svenska jugendföremål.
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Visning av After Glow

Porslinets helg
27 ˗ 28 augusti

Onsdag 8 juni 11.00

En 30-årig tradition i Gustavsbergs hamn
där vänföreningen deltar med olika
aktiviteter.

Höstaktiviteter



Visning av den nya utställningen på
museet – After Glow – som öppnar 4 juni
och pågår till 23 april 2023.

Föreningen fyller 25 år, vi firar med en
berättarkväll.
Resa till Vänge i Uppland, samåkning
med egna bilar.
Kulturarvsprojekt: Marika Brogren
kommer att intervjua medlemmar under
året.

Kom ihåg att meddela ny eller ändrad mejladress till: info@porslinsmuseetsvanner.se
Kontakta Gunilla Lindholm för att boka plats till aktiviteter 2022.

Styrelse 2022-2023
Ordförande

Gunilla Lindholm

070-366 28 43

gunillalindholm123@gmail.com

Vice ordförande

Johan von Seth

070-661 20 61

johan.vonseth@telia.com

Kassör

Inger Hasselberg

070-766 71 86

inger.hasselberg@gmail.com

Ledamöter

Mats Björkman

070-245 51 55

mats.bjorkman@telia.com

Ursula Malmström Nehm

070-738 69 49

ursula.m.nehm@gmail.com

Carola Stuart

070-308 89 64

carola.stuart@columbusforlag.se

Sarah Westerling

070-316 34 27

sarah@westerling.se

Markus Dimdal

markus@dimdal.se

Följ oss på www.porslinsmuseetsvanner.se
där vi publicerar våra aktiviteter
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