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Mariefred-Åkers Konstförening

Kära Konstvänner.
Efter en lång och vacker sommar börjar nu hösten krypa lite närmare och då är det dags för höstens
Medlemsnytt.
Som ni kanske ser har vi fått en ny och stilig logga med Mariefreds och Åkers namn insnirklade.
Den har gjorts av Bo Jonsson, vår tidigare ordförande, och vi tackar honom för detta.
Tyvärr blev det inget besök i september hos Katharina Myrén men vi är välkomna till våren.
Vår första aktivitet blir i stället:
Måndag 28 oktober kl 19.00 på biblioteket i Mariefred
Edvard Munch 150 år. Hans Lundén visar bilder och berättar om den norske målaren. Gratis
inträde. Ett samarbete med Strängnäs kommun.
Redan två dagar senare är det dags för nästa aktivitet.

Onsdag 30 oktober kl 19.00 även nu på biblioteket i Mariefred
Åse Marstrander. Att teckna.
Åse Marstrander, den skickliga tecknaren och grafikern, som har en pågående utställning i
biblioteket leder ett samtal kring konsten att teckna. Gratis inträde
Söndag 3 november kl 14.00 Bion i Mariefred
Peter Watkins film ”Edvard Munch”. Peter Watkins är känd bland filmkännare över hela
världen för sina egenartade och genomarbetade filmer. Bland hans filmer kan nämnas ”Krigsspel”,

”August Strindberg” och just ”Edvard Munch”. Peter Watkins som nu är bosatt i Frankrike har
besökt Mariefred flera gånger och har på folkhögskolan hållit föredrag och lett arbeten kring
kritisk mediegranskning. Det här är ett unikt tillfälle att se en spännande och intensiv film om en
stor konstnär. Men var beredd på att den är ganska lång . Ca 3 timmar. Därför ordnas någon form av
förtäring. Inträde 50 kr

j

Lördag 16 november kl 9.00
samlas vi på Konsumparkeringen i Mariefred och åker till Stockholm för att besöka konstnären
Timo Salin som är en mycket uppskattad och eftersökt artist vars verk vi kanske inte bara gillar
utan också får oss att skratta. Han arbetar i plåt och..... Innan vi tittar in hos Timo besöker vi Sven
Harrys konstmuseum där just då SAK, Sveriges allmänna Konstförening visar sina vinster i
medlemslotteriet. Det kan ju vara intressant att se vad det största konstlotteriet i Sverige har att
erbjuda. Själva byggnaden är bara den en sevärdhet. Ett av Gert Wingårdhs många tillskott till
Stockholms förskönande. Efter en lunch i närheten promenerar vi mot Timo Salins ateljé i det hus
där tidigare Vin- och sprithistoriska muséet låg. På vägen passar vi på att ta en titt på Röda
Bergsområdet, ett av Stockholms vackraste kvarter.
Kostnad 60 kr Vi har också en överenskommelse att bilföraren har rätt till en ersättning på 7 kronor
milen och passagerare. Anmälan görs till Barbro Kroopp tel 0159 20004 eller e-post
barbro.kroopp@telia.com eller hans.lunden.rk@folkbildning.net senast 14 november. Meddela
också om du är bilförare eller passagerare.
Detta är höstens aktiviteter. Men vad gjorde vi under våren? Vi började med att 18 mars lyssna på
Lena Dahlman som på ”sitt” bibliotek i Mariefred berättade om sitt och Obamas Chicago. Därefter
var vi 4 april i Församlingshemmet i Åker och fick ta del av Åke Lindströms många möten med
konstnärer i litografiverkstaden.
En härlig sommaravslutning blev det på Kvarntorpshögen där initiativtagaren Anders Fasth visade
Konst på Hög och vi fick beundra inte bara utsikten utan också verk av Lenny Clarhäll, Claes Hake,
Richard Brixel och många andra. Efter lunch besöktes Anders Fasths vackra galleri i Örsta och där
inköptes en skulptur till vårt medlemslotteri. Kommer ni på årsmötet kanske ni har chans att både se
och vinna!
Styrelsen genom Hans Lundén.

