
Stockholm Craft Week - Lokalt program Värmdö
Följande programpunkter arrangeras i Gustavsberg under SCW-helgen.
Alla aktiviteter och programpunkter är gratis.

    1 OKTOBER

UTSTÄLLNING I GUSTAVSBERGS KONSTHALL
JORDKRETS 

Tid: Den 1 oktober: 10.00-12.00 Konstnärssamtal i utställningen med de medverkande 
konstnärerna (föranmälan krävs, till konsthall@varmdo.se)
14.00 Invigningstal

Övriga dagar: 11-16 tis-sön

Plats:  Gustavsbergs konstahall

Medverkande konstnärer: Dominika Kemilä, Maya Strandberg, Lina Sofia Lundin
I konsthallens Formstudio kan besökare själva prova på att skapa med inspiration från
materialen och teknikerna i utställningen. Formstudion är öppen under konsthallens or-
dinarie öppettider och riktar sig till alla åldrar.

Alla programpunkter sänds på Instagram @gustavsbergskonsthall 

UTSTÄLLNING I GALLERI PANNCENTRALEN
INTERACTION XXX

Tid: Den 1 oktober kl. 13.00 Introduktion av Haidar Mahdi.
Övriga dagar: 11-16 (1-4 oktober)

Plats: Galleri Panncentralen, Chamottevägen 5

Interaction XXX av Haidar Mahdi i samarbete med ljudkonstnär och DJ Nadja Edman
En utställning med skulpturer, objekt och ljud som tar avstamp och inspiration från
elektronisk musik och dess arenor.

Introduktionen sänds på Instagram @gustavsbergskonsthall



        1 OKTOBER

UTSTÄLLNING I GALLERI PANNCENTRALEN
KONSTNÄRLIGA UTGRÄVNINGAR 

Tid: 
Den 1 oktober kl. 13.00 öppnar utställningen
Övriga dagar: 11.00 - 16.00
Plats:  Galleri Panncentralen, Chamottevägen 5

Utställningen visar resultaten och pågående projekt med barn och unga under ledning av 
konstpedagog Matilda Kästel i Gustavsbergs Konsthall.

        2 OKTOBER

ÖPPNA ATELJÉ
STHLM GLAS

Tid: 2 oktober 15.00-21.00, 3 oktober 11.00-18.00
Plats: Chamottevägen 6, Gustavsberg

Under två dagar kommer konsthantverkarna att hålla verkstad och ateljéer öppna för 
besök samt demonstrera glasblåsning i hyttan. De vill visa på mångfalden av projekt som 
genomförts vid STHLM GLAS, vad frukten hantverk och goda samarbeten inom kon-
starten kan vara.

        3 OKTOBER

SPECIALVISNING  I GUSTAVSBERGS KONSTHALL
POP-UP UTSTÄLLNING: VAGNEN 

Tid: Specialvisning lördag 3 oktober: kl.11.00 och 13.00
Ylva Franzén visar sitt verk och berättar om processen fram till färdigt verk. Samling i 
butiken. Drop in i mån av plats.

Plats: Gustavsbergs konstahall

Pop up-utställning i Gustavsbergs Konsthalls butik, med konstnären Ylva Franzén.
Vagnen är ett offentligt konstverk som sedan våren 2020 står placerat i bostadsområdet
Porslinskvarteren i Gustavsberg. Verket är en hyllning till hantverket, keramikindustrin 
och människorna som arbetade här. I pop up-utställningen visas förarbeten och skisser 
till Vagnen. Utställningens öppettider är samma som för Gustavsbergs Konsthall.

Alla programpunkter sänds på Instagram @gustavsbergskonsthall



        3 OKTOBER      

ATELJÉSAMTAL
ATELJÉFÖRENINGEN G-STUDION

Under lördagen den 3 oktober håller konstnärer i ateljéföreningen G-studion visningar 
där de själva berättar om sin praktik. 
Separat schema publiceras på www.stockholmcraftweek.com

        4 OKTOBER

WORKSHOP
SANDGJUTNING FÖR BARN OCH UNGA 
 
Tid: Söndagen den 4 oktober, kl.12.00-15.00
 
Plats: ateljéföreningan G-studion, Konstnärshusets allmänna rum, 
          Tyra Lundgrens väg 25.
 
Sandgjutning av lera under ledning av keramikerna Ylva Franzén och Maya Strandberg.
I workshopen får deltagarna prova på sandgjutning med gjutlera. Denna teknik användes 
på fabriken. Exempelvis är en del av Karin Björquists gestaltning i Mariatorgets tunnel-
bana, mittenpassagen, tillverkad genom sandgjutning. Även Stig Lindbergs gestaltning på 
Nacka sjukhus är sandgjuten. Genom att trycka ner föremål i en sandbädd och hälla på 
rinnande lera skapas avgjutningarna. De kan behöva ligga i sanden 1-2 dagar beroende 
på storlek/tjocklek, för att sen tas upp och borstas av, torka och brännas.

Barn och unga i alla åldrar är välkomna att vara med!
Föranmälan krävs. Anmälan till konsthall@varmdo.se 
 

För att minska smittspridningen av covid-19 önskar vi att du som besökare under 
Stockholm Craft Week följer Folkhälsomyndighetens råd och stannar hemma om 
du är sjuk. Visa hänsyn till dina medbesökare genom att hålla avstånd och god 
handhygien.




