NYHETSBREV Nr 1-2021
Välkommen!
Välkommen till vårt Nyhetsbrev som, i tillägg till vårt Programblad,
kommer att skickas ut cirka en gång per månad. Vi tänker oss att i ett
enkelt format informera om vad som händer på föreningen, både i
programgruppen och på galleriet.
Vi hoppas också att inför utställningarna kunna presentera våra
utställare i en mer lättsam form.
Vi kommer vidare att presentera medlemmarna i styrelse och
arbetsgrupper ur perspektivet ”varför är konsten så viktig för just
dig?”.
Utöver det lite annat smått och gott och vi hoppas också på ett
interaktivt samarbete med våra medlemmar.

Så här beskriver Ulla-Stina sitt konstnärskap:
Jag inspireras av hela återvinningsprocessen. De objekt jag arbetar
med kommer ifrån loppisar, dvs. de har valts bort en gång, kasserats,
ansetts värdelösa. Att ge dem en andra chans, ett nytt liv i en ny
kontext, det intresserar mig. Att skapa ett verk innebär inköp av
broderier samt objekt (loppis). Göra mönster i bomullstyg, välja rätt
broderi (utifrån motiv och objekt), klä in, sy fast, välja trikåtyg, färga
band, täcka skarvar.

I Lilla Galleriet: Margit Brundin – skulpturer

Fortsatt pandemitid
Vi kan bara beklaga att pandemin fortsätter att gäcka oss världen
över. Både som enskild människa, förening och företag påverkas vi
på ett sätt ingen kunnat föreställa sig.
För föreningens del påverkas våra aktiviteter, men vi gör allt för att
hitta trevliga programpunkter i väntan på andra och bättre tider.
Likaså håller vi kvar planerade utställningar i galleriet men tyvärr kan
vi inte bjuda på de vanligtvis så trevliga och välbesökta
vernissagerna.
Håll ut, andra tider kommer!

Programgruppen informerar
Programbladet är i år lite försenat och kommer att distribueras
islutet av februari. I väntan på det kan vi redan nu erbjuda trevliga
konstpromenader:
2 & 4 feb - PROMENAD GENOM TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN OCH
GARAGET VID FREDSGATAN (MURALMÅLNINGAR)
9 & 11 feb - PROMENAD FRÅN NÄCKROSDAMMEN NED FÖR AVENYN
OCH ÖSTRA HAMNGATAN TILL OPERAN
16 & 18 feb - PANDEMIPROMENAD PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN
(repris)
23 & 25 feb - VÄSTLÄNKEN PLANKEN (repris)
Ingen föranmälan, ingen kostnad. Mer information kommer separat.
Se också vår hemsida.

Gallerigruppen informerar
Vi har ett mycket fint utställningsprogram under vårsäsongen 2021.
Vi får tills vidare avstå de trevliga och välbesökta vernissagerna,
passa därför på att besöka galleriet på de vanliga öppettiderna (lö/sö
12-16, on-fr 13-17). I galleriet finns handsprit och vi är noga med att
hålla antalet åtta besökare i lokalen. Säsongens första utställare är

I Stora Galleriet: Ulla-Stina Wikander – objekt och
mixed media

Och så här säger Margit om sitt konstnärskap:
Jag kan tala mig varm om djur och hur de inspirerat mig genom livet.
Detta har genererat ett figurativt formspråk hos mig där jag tar in
djur för att berätta historier. Jag arbetar i en rödbrännande
stengodslera som för mig har många kvalitéer. Leran ger en bra
basfärg till mina skulpturer som jag ofta färgsätter med engobe. Jag
arbetar fram pälsstruktur med hjälp av olika verktyg, då kan det
rödbruna underlaget sticka fram och göra strukturen mer
mångfacetterad. Under en skulpturs framkomst strävar jag efter
fokus och noggrannhet och intresserar mig för detaljer.

Nytt år – nytt medlemskap
Trots begränsade möjligheter både i galleri- och
programverksamheten hoppas vi att våra medlemmar vill fortsätta
stödja oss. Betala gärna medlemsavgiften med det snaraste eller
senast sista februari.
Betala helst till plusgiro 47822-2 eller gärna swish 1234–933735. Var
noga med att ange ditt namn och att betalningen avser medlemskap
2021. 350 kr för vuxen medlem. Övriga med samma adress 150 kr.
150 kr för ungdom upp till 30 år, 1,000 kr för föreningar

Sist men inte minst …
Vi arbetar med att ta fram en ny hemsida som kommer att lanseras
inom kort. På hemsidan finns funktioner för anmälan till och
betalning för medverkan i programaktiviteter samt anmälnings- och
betalningsfunktion för nya medlemmar. Det kommer också att bli
möjligt att ansöka om utställningar i våra gallerier, just nu har vi dock
stopp för just den biten. Besök gärna vår hemsida, vi håller den
levande och aktuell.

På återhörande
Vi hoppas att våra medlemmar finner Nyhetsbrevet
intressant. Steg för steg kommer vi att hitta formen, återkom
gärna med synpunkter. Och när tiden och livet medger längtar
vi efter att träffa er igen. På riktigt!
Hemsida: www.goteborskonstforening.org
Mejl: info@goteborgskonstforening.org

