RESA TILL NYKÖPING OCH ARTIPELAG, STOCKHOLM
12 SEPTEMBER 2018
Vi samlas på Borggården och reser med buss till första stopp i Nyköping. Här finns tid för fika på egen
bekostnad innan vi besöker silversmeden Anna-Stina Åberg i hennes ateljé, där hon berättar om sin
verksamhet.

Anna-Stina Åberg är silversmed och formgivare, bor och har sin ateljé I ett 1700-tals hus i Nyköping.
Hon smider kyrksilver, skedar, bruksting och unika smycken i skilda material. Hon arbetar även som
designer i glas, porslin, silver, mässing, krom och järn. Hon gjorde skedschatull till kungafamiljen
1987, lillskedar till Kronprinsessan Viktoria 1995 och processionskors och ljusbärare till slottskyrkan
och många andra kyrkor. Hon har även skrivit böcker t ex Silverskeden
Resan fortsätter till Artipelag med en guidad visning av utställningen THE BLOOMSBURY
SPIRIT

Bloomsburygruppens gemenskap och
sammanhållning handlade om att de "krävde en diskussion om livet”. De tyckte inte lika om allt, att
argumentera och ifrågasätta ingick i spelets regler. De hade dock samma tro på att det väsentligaste i
livet var samtalet, sökandet efter sanning och det goda, vänskapen och gränsöverskridandet – The
Bloomsbury spirit. Detta skriver Ingela Lind, konstkritiker och författare som har kurerat utställningen
om Bloomsburygruppen där delar av konstnärerna Vanessa Bell och Duncan Grants hem i Charleston
just nu återskapats i konsthallen. Bloomsburygruppen chockerade på 1910-talet med sina
utställningar och nu, 100 år senare väcker de fortfarande känslor. Efter visningen går vi en tur i
trädgården och tittar på skulpturutställningen OMVÄGAR.

PROGRAM
9.00
10.15
11.00
12.15
13.30
15.00
16.00
17.00

Avresa från Borggården
Ankomst till Nyköping och cafébesök.
Silversmeden Anna-Stina Åberg tar emot oss I sin ateljé
Avresa till Artipelag
Lunch, varmrätt, dessert och kaffe
Guidad visning av utställningen BLOOMSBURY SPIRIT
Möjlighet att se OMVÄGAR en skulpturutställning i parken
Hemresa

Pris: 990kr. I priset ingår bussresa, inträde och guidningar samt lunch på Artipelag
Anmälan till Annika Rannström; annikarannstrom@gmail.com
eller 0705 782062
OBS begränsat antal deltagare 25personer
Efter besked om deltagande insättes beloppet 990 kr på PG 73 07 24-2 senast den 1 september.
För den som avbokar resan efter 30 aug sker ingen återbetalning.

