RESA TILL STOCKHOLM 17 januari 2019
Besök på Waldemarsudde och Thielska Galleriet

Paula Modeersohn-Becker. Självporträtt på den sjätte bröllopsdagen 1906
Först besöker vi Prins Eugens Waldemarsudde med en visning av utställningen PAULA
MODERSOHN-BECKER OCH KONSTNÄRSKOLONIN I WORPSWEDE där verk av hela
konstnärskollektivet visas. I Worpswede strax utanför Bremen grundades 1889 Tysklands mest kända
konstnärskoloni. Den lilla byn omgiven av vida fält, björkdungar och stilla flytande åar kom att bli
hemvist för ett antal tyska konstnärer och författare som sökte både avskildhet och en
konstnärsgemenskap.

Ivan Augeli, Havsstrand Gotland 1889
Därefter fortsätter vi till Thielska Galleriet och äter lunch. Efter lunchen får vi en guidad tur av
utställningen IVAN AUGELI (1869 – 1917) MÅLERIET OCH MYSTIKEN. Ivan Aguéli räknas till
den svenska konstens nydanare med sitt måleri. Intresset för mystik var vid sekelskiftet 1900 ofta
förknippat med radikala samhällsrörelser som anarkism, feminism och djurrätt. Ivan Aguéli
kombinerade dessa strömningar med landskap och porträtt där han experimenterade med färg och
form samtidigt som han utforskade tillvarons andliga dimensioner.

PROGRAM
8.30
11.15
11.30-12.00
12.00-12.45
12.45
13.15
14.30

Avresa med buss från Borggården i Linköping
Ankomst till Waldemarsudde
Guidad visning – Paula Modersohn Becker och konstnärskolonin i Worpswede
Egen tid
Avresa Thielska Galleriet
Lunch på Café Monika Ahlberg Thielska Galleriet
Guidad visning - Ivan Agueli Måleriet och mystiken
Kaffe för de som önskar på egen bekostnad
16.15
Avresa till Linköping
19.00
(ca) Åter Linköping
Pris: 950 kr I priset ingår bussresa, inträde och guidningar på Waldemarsudde och Thielska
Galleriet samt lunch. För de som önskar fika på resan till Stockholm medtag kaffebröd, kaffe finns på
bussen.

Anmälan till Annika Rannström tel 070-578 20 62 eller mail
annikarannstrom@gmail.com senast den 3 januari
OBS begränsat antal deltagare 30p
Efter besked om deltagande insättes beloppet 950 kr på PG 73 07 24-2. Anmälan är bindande efter
anmälningstidens utgång.

