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Höstens aktiviteter!
Jubileumsåret fortsätter
Under 2019 firar föreningen 30 år på flera olika sätt. I maj anordnade vi en
tvådagars konstresa till Småland där vi bland annat fick ett intressant möte med
museichefen Pontus Ljungberg, son till konstnärsparet Sven Ljungberg och Ann
Margret Dahlquist-Ljungberg. Pontus tilldelades nu i juni ett kulturpris på 50.000:-,
vid en tillställning på Prins Eugens Waldemarsudde, från Konstnärernas Vänner
för hans mångåriga insatser för Ljungbergmuseet i Ljungby.
I oktober forsätter vi firandet med att anordna två specialaktiviteter som riktar sig
till alla anställda på universitetet; en egen Höstsalong som visar verk av våra
medlemmar i en Vernissage den 9 oktober och en Öppen föreläsning den 22
oktober om konst och arkitektur på Stockholms universitet.
Välkomna!
Eva Lundin, ordförande

KONSTFÖRENINGENS HÖSTSALONG
För första gången har vi nu nöjet att bjuda in våra medlemmar till en Höstsalong. Vid
denna har du som medlem en möjlighet att ställa ut den konst som du själv har
producerat. Vi välkomnar dina verk, som kan vara i olika tekniker; bild, foto, keramik,
konsthantverk m.m.
Vernissage för Höstsalongen äger rum den 9 oktober i Aula Magnas lokaler
kl 16.00-19.00 med festmingel.
För att kunna planera utställningen ber vi dig skicka oss en bild av din konst med
uppgift om storlek - höjd, längd, bredd osv. Dessa uppgifter behöver vi senast den
15 september. Vi återkommer sedan med praktiska detaljer i ett svarsmejl till dig som
ställer ut. Max två föremål/utställare. Uppgifterna skickar du till arbetsgruppen för
Höstsalongen genom: kerstinol@hotmail.com
Alla anställda på universitetet är välkomna på Vernissagen.

ÖPPEN FÖRELÄSNING OM DAVID HELLDÉN OCH OLLE BAERTLING
MED ARKITEKTURHISTORIKERN MARTIN RÖRBY
Den 22 oktober, Södra huset, Hörsal 8, insläpp 17.00.
Södra huset är kanske den byggnad som de flesta förknippar med Stockholms
universitet, de sex sammanbundna höghusen ritade av David Helldén. Han planerade
också den inre utsmyckningen av husen, med nonfigurativ konst av bland andra Olle
Baertling. Helldén och Baertling hade sen tidigare arbetat tillsammans i den första
Hötorgskrapan. Arkitekturhistorikern Martin Rörby som är kännare av Helldén och
Baertling berättar om Södra huset och dess skapare.
Ingen föranmälan behövs.
Denna aktivitet riktar sig till alla anställda på universitetet.

HÖSTPROGRAM
Anmälan till respektive aktivitet görs via e-post direkt till programvärden (eller via en
speciell anmälningssida). Värden skickar sedan ut mer information några dagar före
aktiviteten. I mån av plats kan eventuellt en kollega eller vän få följa med.
Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta så meddela detta snarast
till programvärden. Efter sista anmälningsdag kan tyvärr inte avgiften betalas tillbaka.
Betalning: För att få delta i våra aktiviteter krävs medlemskap och betald årsavgift.
Betalning av aktivitetens avgift sker innan aktiviteten äger rum via swish på
nr: 123 669 4632 eller bankgiro nr: 177-2151.
Observera att du måste få en bekräftelse på din anmälan innan du betalar in
avgiften.

27
AUG

Confidencen - Sveriges äldsta rokokoteater
Den byggnad i utkanten av Ulriksdals slottspark som sedermera skulle
inhysa Sveriges första rokokoteater uppfördes redan på 1670-talet,
som ridhus i anslutning till Ulriksdals slott. 1753 anlitades arkitekten
Carl Fredrik Adelcrantz som senare också skulle stå för ritningarna till
Drottningholmsteatern och Gustav III:s operahus vid Gustav Adolfs
torg. Hösten 1976 kom Kjerstin Dellert till Confidencen, såg den
potential som låg förborgad i salongens damm och bråte, och inledde
därmed en enveten kamp för teaterns återuppväckande och
restaurering. Vad det har blivit och är idag får du se och höra mer om
på vår visning av denna fina slottsteater.
Anmälan till: Roland Fredriksson, roland.fredriksson@su.se senast
den 20 augusti varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått
en bekräftelse på din anmälan.
Fakta: Ulriksdals slottsteater Confidencen, Slottsallén 3, Solna. Tid:
kl. 17.30. Kostnad: 125:-

18
SEP

Upptäck scenkonstens värld
På Scenkonstmuseet kliver du in i teaterns, dansens och musikens
värld – framför och bakom kulisserna – genom nedslag i nutid och i
historien. Följ med på guidad visning av utställningen På Scen där
föremål, bilder, videor och ljud, alla med egna historier att berätta,
varvas med interaktiva stationer där besökaren kan sätta både sig själv
och olika instrument i rörelse.
Anmälan till: Eva Marklund, eva.marklund@socarb.su.se senast den
11 september varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått
en bekräftelse på din anmälan.
Fakta: Sibyllegatan 2, Stockholm. Ingång från Väpnarplan.
Tunnelbana: Östermalmstorg. Buss/spårvagn: Nybroplan. Tid: kl.
17.30. Kostnad: 225:-

9
OKT

22
OKT

Konstföreningens Höstsalong
Våra medlemmar ställer ut den konst som de själva har producerat.
Vernissagen med festmingel är öppen för alla anställda på
universitetet/allmänheten i Aula Magnas lokaler kl 16.00-19.00.

Öppen föreläsning om David Helldén och Olle Baertling med
arkitekturhistorikern Martin Rörby
Arkitekten David Helldén och konstnären Olle Baertling presenteras
utifrån ett universitetsperspektiv; vad de har bidragit med till
Frescatiområdet och hur deras samarbete var i planeringen av Södra
huset.
Martin Rörby är alum från Stockholms universitet, känd bland annat
från SVTs program "Arkitekturens pärlor". Han har skrivit en
avhandling i konstvetenskap om David Helldéns liv som arkitekt.
("David Helldén: modernistisk visionär på traditionens grund").
Lokal: Södra huset, hörsal 8 (insläpp kl. 17.00).
Ingen föranmälan behövs.
Denna aktivitet riktar sig till alla anställda på universitetet.

13
NOV

Se konsten på Citybanans nya stationer Stockholm City och
Stockholm Odenplan!
I den hetsiga vardagsrusningen är det lätt att missa den konst som SL
innehar och som är väl uppmärksammad, även internationellt. Flertalet
konstnärer har fått besmycka de nya pendeltågsstationerna med sin
konst. Konstföreningen har bokat en specialvisning med konstguiden
och skribenten Marie Andersson av den offentliga konst som finns på
de nya stationerna. Hon kommer att ta med oss på en färd bland några
av dessa verk, vilka många av oss dagligen passerar när vi är på väg
till och från arbetsplatsen.
OBS! Giltig färdbiljett behövs, utöver kostnad för visningen, då vi
färdas med tåg mellan stationerna. Var och en ser till att ha biljetten
klar innan visningen börjar.
Anmälan till: Ylva Andersson, ylva.andersson@su.se, senast den 6
november varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan.

Fakta/samling:
a) kl. 17.00 för de som vill äta tillsammans på något enklare
matställe/fik i närheten av mötesplatsen i City. Var och en betalar sin
egen mat då denna kostnad inte ingår i avgiften. Plats för matställe
anges i ett senare mejl till anmälda.
b) 18.00 för de som vill gå direkt till visningen. Mötesplats Station
Stockholm City, biljetthallen vid uppgången mot Vasagatan/
Klarabergsgatan (vid gången mellan T-Centralen och Centralen, under
Scandic Continental Hotell).
Tid: 17.00/18.00 - 20.00. Kostnad: 190:-

5
DEC

Julutställning på Nutida svenskt silver
Välkommen till en kväll med Nutida Svenskt silver. Detta är en grupp
av 29 silver- och guldsmeder som sedan 1963 arbetar brett och
nyskapande. De uttrycker sig i alla typer av material och tekniker och
skapar unika smycken, objekt och föremål i begränsade upplagor.
Tillverkning sker i egna verkstäder. Samtliga medlemmar är utvalda av
en granskningsjury.
Anmälan till: Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se senast den 28
november varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan.
Fakta: Västmannagatan 49, Stockholm. Tid: kl. 18.00. Kostnad: 50:-

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Som konstförening får vi många inbjudningar till vernissager och tips på intressanta
föreläsningar eller utställningar. Dessa lägger vi nu ut på vår Facebook-sida,
men också sista-minuten-erbjudanden och kommentarer och bilder från våra
ordinarie aktiviteter. Även du som medlem kan posta ett inlägg.
Du hittar oss på https://www.facebook.com/groups/216998568844626/

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Bli medlem du också! För att få delta i våra aktiviteter och i vårens konstutlottning måste du vara medlem. Ansökan om medlemskap görs via vår hemsida
www.su.se/konstforeningen, genom att fylla i vår anmälningsblankett och skicka
den till Stockholms universitets konstförening, c/o Eva Lundin, Specialpedagogiska
institutionen, 106 91 Stockholm.

Avregistrera din prenumeration

