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Höstens aktiviteter!
Nu öppnar museerna upp och vi håller tummarna!

Efter ytterligare ett tufft halvår för museer och konsthallar öppnar nu dessa upp
försiktigt för besök och vi i konstföreningen följer efter och bokar in för fysiska
träffar. Men vi lägger också in en plan B, för digitala alternativ.
 
En av de aktiviteter vi tycker passar bäst att se ”in real life” är vår Höstsalong som
vi planerar för den 21 oktober i Mezzaninen. Till denna är alla anställda välkomna
att ställa ut egna verk och bjuda in sina kollegor och vänner till en festlig
vernissage och många intressanta konstsamtal. Förra året deltog 10 kollegor med
flera verk var och i år hoppas vi på ännu fler.
 
En annan aktivitet som öppnar upp igen är Konst på bio och som medlem i
universitetets konstförening får du rabatt på biljettpriset. Här kommer några
filmtips som jag vill rekommendera under hösten.
 
·        Botticellis Florens. Renässansens Florens.
·        En natt på Louvren: Leonardo da Vinci.
·        Salvado Dalí – Jakten efter odödligheten.
·        Rafael – Det unga geniet.
·        Pompeji – Syndernas stad.
 
Mer information:
https://www.folketshusochparker.se/livepabio/?genre=live-pa-bio&search=konst
 
Väl mött!
Eva Lundin, ordförande
 
PS. Du följer väl oss på Facebook!
Där ger vi dig tips på aktuella kulturaktiviteter i Stockholm.
 

HÖSTPROGRAM 2021

Anmälan till respektive aktivitet görs via e-post (med namn och mobilnummer)
direkt till programvärden, som skickar ut en deltagarförteckning och närmare
information ca en vecka före aktiviteten. I mån av plats kan 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 vi tyvärr inte betala tillbaka
avgiften, om det inte finns en ersättare som kan ta platsen. 

Betalning: För att få delta i våra aktiviteter krävs medlemskap och betald årsavgift.
Föreningens bankgirokonto 177-2151 och Swish-nummer: 123 669 4632.

Observera att du måste få en bekräftelse på din anmälan innan du betalar in
programavgiften.
 
Extra ordinära regler under Covid-19:Konstföreningen följer myndigheternas
riktlinjer och samlar bara mindre grupper till våra aktiviteter och med god social
distansering. Om läget ändras ställer vi in och ger full återbetalning. 
___________________________________________________________________

Gå med som ny medlem: Vill du delta i våra aktiviteter och inte redan är medlem
går det bra att fylla i vår ansökningblankett som finns på vår hemsida på Medarbetar-
webben, och betalar sedan in årsavgiften 430:-.
 

 

25
 

AUG
 

Skulpturvandring på Södermalm

Utmärkande drag för Södermalms offentliga skulpturer är den
blygsamma skalan och att de har tillkommit på privata initiativ.
Södermalms skulpturer är i högre grad än andra stadsdelars valda och
placerade utifrån sina konstnärliga kvaliteter. De monument och
minnesmärken som ändå finns här har ofta en symbolisk gestaltning,
exempelvis minnesmärket över Anna Lind på Medborgarplatsen. 
Södermalm befolkades länge av hantverkare, sjöfolk och arbetare vid

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1196&e=[email]&r=[field1]&h=12EE8645436F1C7018E58A39531385FF
https://www.folketshusochparker.se/livepabio/?genre=live-pa-bio&search=konst


de småskaliga industrierna, vilket har präglat stadsdelen. Än idag har
Söder karaktären av ett konst- och hantverksområde med många
ateljéer och verkstäder. I dessa har åtskilliga skulptörer och deras
medhjälpare varit verksamma, vilket vandringen tar fasta på. 
 
Anmälan till: Camilla Gamrell, camilla.gamrell@isd.su.se senast den
18 augusti varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan.
 
Fakta: Denna skulpturvandring börjar på Mariatorget och går via
Fatbursparken och Medborgarplatsen till Mosebacke torg. Guide från
museet Carl Elds ateljé möter oss vid Anders Wisslers fontän ”Tors
fiske” på Mariatorget (Tag T-banan till Mariatorget, uppgång
Mariatorget). Guidad visningstid: kl. 16.00–17.30. Kostnad: 190:-
 
* Det går bra att ta med en kollega eller vän på denna vandring.
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SEPT

 

Albertus Pictors kalkmålningar i Täby kyrka

I Täby kyrka finns unika kalkmålningar av Albertus Pictor från
1480-talet som utgår från Bibelns berättelser. Det mest omtalade
motivet är nog schackspelaren/riddaren som spelar schack med döden,
som inspirerade Ingmar Bergman till filmen ”Det sjunde inseglet”.
Unikt för Täby kyrka är att kyrkovalven aldrig har varit överkalkade
vilket gör det möjligt för oss att se Albertus Pictors främsta
målningssviter. Dessa har tilltalande färgkombinationer och är
illustrativa och ofta mycket konkreta och innehåller många intressanta
detaljer att upptäcka.
 
Anmäl till: Roland Fredriksson, rolle.fredriksson@gmail.com senast
den 8 september. Betala inte förrän du fått en bekräftelse på din
anmälan.

Fakta: Kyrkvägen 7-9, i Täby. Guidad visningstid: kl. 17.00-18.00. 
Kostnad: 100:- 
 
* Det går bra att ta med en kollega eller vän på denna aktivitet.
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OKT

 

Vernissage - konstföreningens höstsalong i Mezzaninen

Du som vill träffar dina kollegor, titta på och prata om konst är
välkommen till vår vernissage den 21 oktober kl. 12.00-19.00 i
Mezzaninen. Detta evenemang vänder sig till alla anställda på
universitetet och till deras vänner och bekanta. Till vernissagen behövs
ingen föranmälan.
 
Anmälan för utställare
Välkommen att anmäla dig till konstföreningens egna Höstsalong. Alla
anställda eller f.d anställda vid universitetet ges här möjligheten att
ställa ut den konst som de själva har producerat. 

Du som vill delta som utställare anmäler dig via denna blankett senast
den 30 augusti. https://form.jotform.com/201344507965962
 
Vid frågor kontakta arbetsgruppen för Höstsalongen via 
ingrid.tinglof@socarb.su.se 
 
Med reservation: Nu öppnar samhället upp så smått men vi vill ändå
lämna en reservation för detta fysiska möte. Vi anpassar oss efter
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och skulle smittläget
förändras hålls denna aktivitet digitalt. 
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NOV

 

Spökslottet

Denna kväll får vi en guidad visning av Spökslottet på Drottninggatan
116. Bygganden tillhör Stockholms universitet och här bevaras bland
annat delar av universitetets konstsamlingar som består av äldre
målningar, skulpturer, teckningar, grafik, porslin och äldre inventarier
så som möbler, mattor och konsthantverk samt den donerade
Orrefors-samlingen med konstglas. 
 
Anmäl till: Hans Nyqvist, hans.nyqvist@stat.su.se senast den
18 november. Betala inte förrän du fått en bekräftelse på din anmälan.

Fakta: Guide blir konstintenden Camilla Hjelm. Drottninggatan 116,
Stockholm. Samling 16.15. Tid för visning: 16.30 - 17.30.
Kostnad: 190:-.
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Scandinavian Design & USA. Människor, möten och idéer,
1890–1980. Nationalmuseum i Stockholm.

Utställningen Scandinavian Design & USA undersöker hur idéer och
design från Norden påverkat amerikansk materiell kultur, samt omvänt
hur influenser från USA har påverkat nordisk design. I denna, som är
ett samarbete mellan Nationalmuseum i Stockholm, Nasjonalmuseet i
Oslo, Milwaukee Art Museum och Los Angeles County Museum of Art,
visas över 200 föremål relaterade till teman som utforskar migration
och kulturarv, diplomati och handel, utbildning och professionella
utbyten samt design för en socialt och materiellt hållbar framtid. 
 
Anmäl till: Johan Fresk, johan.fresk@su.se senast den 2 december.
Betala inte förrän du fått en bekräftelse på din anmälan. 

Fakta: Nationalmuseum. Samling 17.45. Guidad visningstid:
18.00-19.00.  Kostnad: 320:- 
 
 

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

 

Bli medlem du också! För att få delta i våra aktiviteter och i vår 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

mailto:johan.fresk@su.se
http://www.su.se/konstforeningen
http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1196&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

