Kära porslinsmuseivänner!

Snart är år 2019 slut. Det har varit ett
händelserikt porslinsår trots att museet inte
öppnade till sommaren som vi hade hoppats.
I februari och mars erbjöd vi två visningar
på det nyrenoverade Nationalmuseum. I
mars ordnade vi också tre vandringar i
Gustavsberg för att berätta om några av de
äldsta byggnaderna i fabriksområdet.
På ett välbesökt årsmöte i mars valdes så
vår nya ordförande Gunilla Lindholm.
Vi fick också en kort uppdatering om hur
renoveringen av Torkhuset framskred. Till
sist presenterade konstnären och keramikern
Lisa Wallert sitt arbete och sina verk på ett
mycket fängslande sätt.
I april ordnade vi ett studiebesök på VVSmuseet och i maj fick vi se med egna ögon
hur renoveringen av Torkhuset fortskrider.
Under sommaren jobbade många frivilliga
krafter med att hålla sommar-utställningen
"Återblick" öppen ända fram till Porslinets
dag 25 augusti. Stort tack till alla som
vaktade och berättade om utställningen!
Hösten inleddes med en konst- och
keramikresa till Gotland. Det blev en mycket
lyckad aktivitet tack vare vår fantastiska
guide Marika Bogren.
Första veckan i oktober fick vi information
om de satsningar Nationalmuseum planerar

genomföra för Porslinsmuseets verksamhet.
I oktober erbjöd föreningen också en
guidad visning av Stockholms Stadsmuseum
där vi bland annat fick se keramiska föremål
ur museets samling.
Under november, december och januari
finns en utställning om tidningen
GUSTAVSBERGAREN i Café Tornhuset. Den
har vi tagit fram tillsammans med
Gustavsbergs vänner.
Sammanlagt ett mycket aktivt år för alla
porslinsmuseets vänner.
Som festlig avslutning inbjuder vi nu till
glöggmingel den 9 december kl 18, se
nedan.

2020 kan bli ett ännu bättre år
 Museet kommer med största sannolikhet
att öppna portarna och, förutom att visa
nya utställningar, visa mer porslin och
design från samlingarna och låta fler
aktivt komma i kontakt med leran.
 Gustavsbergs Porslinsfabrik kan fortsätta
sin snart 200-hundraåriga verksamhet.
 G-studions lokaler är säkrade för
konstnärerna.

GLÖGGMINGEL
Måndag 9 december kl 18-20
Varmt välkomna till årets glöggmingel!
Program:
 Den nyutkomna boken ”Gustavsberg som försvann – och kom
igen” presenteras av medverkande författare: Jan Landqvist,
Anne-Lie Pettersson, Rolf Ihre och Rolf Ellnebrand. Inledning:
Carola Stuart, projektledare och redaktör. Boken kan köpas
under kvällen.
 Gunilla Lindholm presenterar utställningen om Gustavsbergaren
i Tornhuset.
Plats: Församlingsgården Kyrkettan, mittemot Gustavsbergs kyrka.
Föranmälan till Gunilla Lindholm 070 366 28 43,
epost: gunillalindholm123@gmail.com

ETT STORT TACK TILL ALLA MEDLEMMAR,
VI ÖNSKAR ER GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
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Medlemsavgift för 2020
Medlemsavgiften är oförändrad och kostar 125 kr per år, familj 200 kr,
studerande 50 kr. Betala till plusgiro 4434460-4 och ange namn.
Senaste nytt från vänföreningen finns på
www.porslinsmuseetsvanner.se
eller på Facebook: Porslinsmuseets vänner
Medlemsfrågor: info@porslinsmuseetsvanner.se
Anmäl din mejladress till roinefredriksson@gmail.com för att få
aktuell information och vänföreningens nyhetsbrev.
Bilagor: Årets julklapp – ett medlemskap
Insamling till bänkar

Årets julklapp
– medlemskap i Gustavsbergs porslinsmuseums vänner
Genom att skänka bort ett medlemskap gör du oss starkare som förmedlare av
ett viktigt historiskt arv och dess fortsättning in i vår samtid och framtid.
Medlemskap i föreningen kostar 125 kr per år, familj 200 kr, studerande 50 kr.
Betala in avgiften för år 2020 till plusgiro 4434460-4 senast 31 januari.
Så här gör du: Fyll i nedanstående uppgifter och skicka den övre delen till vår kassör
Inger Hasselberg, Forsskålsgatan 19 3 tr, 12145 Johanneshov.
Klipp av den nedre delen och ge bort som julklapp.
Du kan också fylla i alla uppgifter i ett formulär på www.porslinsmuseetsvanner.se
Jag är medlem i vänföreningen

Förnamn och efternamn

Jag vill bli medlem i vänföreningen

Adress eller e-post

Jag vill ge bort medlemskap i vänföreningen för år 2020 till:
Förnamn
Efternamn
Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-post

Varsågod, ett års medlemskap i
Gustavsbergs porslinsmuseums vänner!
Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner är en
stödförening. Den bildades 1997 för att rädda
museet och hindra att dess samlingar såldes ut.
År 2000 skänkte Kooperativa Förbundet (KF)
museets föremål till Nationalmuseum, som nu
driver museet i Gustavsberg.
Byggnaden renoveras för närvarande, museet
beräknas öppna igen till sommaren 2020.
Det nyöppnade museet kommer, förutom att
visa nya utställningar, visa mer porslin och

design från samlingarna och låta fler aktivt
komma i kontakt med leran.
Med vår medverkan kan föreningen hjälpa
museet att utvecklas och sprida kunskap om de
unika samlingarna, om fabrikens historia och
keramikens roll idag.
Föreningens arbete är ideellt och ur
överskottet från medlemsavgifterna skänks en
summa till speciella behov på museet.

God jul och Gott Nytt År önskar

www.porslinsmuseetsvanner.se

Facebook: Porslinsmuseets vänner

Nu hjälper vi till att förnya
Gustavsbergs Porslinsmuseum
Nedräkningen har börjat!
Nationalmuseum optimerar besöksmottagandet och förnyar utställningarna. När portarna öppnar igen
sommaren 2020 kan museet ta emot fler
besökare, visa mer porslin och design
från samlingarna och låta fler aktivt
komma i kontakt med leran.
Porslinsmuseet med 45 000 föremål,
producerade vid Gustavsbergs porslinsfabrik, är del av Nationalmuseum
via en donation från Kooperativa
Förbundet.
Läs mer om denna keramiska skatt på
www.gustavsbergsporslinsmuseum.se
Nationalmuseum lägger vikt vid att
det finns fasta sittplatser i museet. Vi
har tidigare skänkt hopfällbara stolar
som kan användas vid visningar och
som kan bäras. Men stationära bänkar i
museet har inte funnits tidigare.
I samband med att museet öppnar
sommaren 2020 kommer Gustavsbergs
Porslinsmuseums Vänner att överlämna en invigningspresent i form av
två bänkar till en kostnad av 30 000 kr,
medel som tas från föreningens
museifond.

Bänkarna är särskilt framtagna för
Porslinsmuseet av arkitektbyrån TAF,
samma arkitektbyrå som hade stor del i
inredningen av Nationalmuseums nya
restaurang. De är tillverkade av stål
med läderklädsel och har samma
utförande som de bänkar som finns på
Nationalmuseum men är anpassade till
Porslinsmuseet i proportion och kulör.
Se bild.

Det kommer att sättas upp en skylt i
museet att det är Porslinsmuseets
Vänner som donerat de nya bänkarna.

Vi föreslår nu en insamling för att köpa in fler bänkar
Om du vill bidra kan du göra det genom föreningens plusgirokonto 4434460-4.
Märk inbetalningen ”Bänk” och ditt namn. Du bestämmer själv hur mycket du vill
skänka.
Om du vill skänka en större summa tag kontakt med vår kassör:
Inger Hasselberg, inger.hasselberg@gmail.com eller telefon 070 7667186.

www.porslinsmuseetsvanner.se

