
Uppsala Konstnärsförening och Gottsunda
Konstgille inbjuder till besök på Waldemarsudde

onsdag den 20 mars 2019

Vi börjar dagen med en guidad visning kl 11:20 av utställningen

Grez-sur-Loing – Konst och relationer
Grez-sur-Loing är en mytomspunnen konstnärsby i svensk konsthistoria som i denna utställning för första gången
presenteras som en internationell konstnärskoloni med i synnerhet skandinaviska och anglosaxiska konstnärer,
författare och musiker. I Grez uppstod på det sena 1800-talet olika relationer och samband mellan konstnärerna
och de fascinerande verk som de skapade. Utställningen visar över 80 konstverk av såväl kända som mer okända
konstnärer, som bl.a. Karin och Carl Larsson, Karl och Tekla Nordström, Julia Beck och August Strindberg men
också av William Blair Bruce, Kanadas mest kända impressionist, och av dennes svenska hustru, skulptören
Carolina Benedicks. (Text hämtad från Waldemarsudde https://www.waldemarsudde.se/utstallningar/)

Guidningen pågår under en timme därefter finns möjlighet att äta lunch i Prinsens kök (lunch ingår
inte i priset för resan) samt att besöka utställningen (ingen guidning)

Björn Wessman – En målares väg
Natur och växtlighet kom tidigt att intressera Björn Wessman, vilket också präglat hans konstnärskap. Vyer från
vandringar i världen, botaniska trädgårdar och urskogen kring ateljén i Stockholms skärgård är återkommande
motiv  i  hans  färgstarka måleri.  Naturen glöder  i  hans sinnliga landskap som fångar  viddernas  dramatik  och
parkrnas mystär. Utställningen omfattar verk från tidigt åttiotal till dags dato, med koncentration på de senaste
årens arbeten där flertalet av de stora och anslående målningarna inte har visats tidigare.

”Naturen är källan till vår varseblivning och ljuset formar verkligheten. Min avsikt är att med färgens hjälp hitta
nycklar till en djupare förståelse av naturens processer”, säger konstnären Björn Wessman. (Text hämtad från
Waldemarsudde https://www.waldemarsudde.se/utstallningar/) 

Datum: Onsdag den 20 mars 2019

Avresa: Kl 09:30 från UKK, Uppsala Konsert och Kongress. Beräknad hemkomst ca kl 16:30

Kostnad: Medlemmar 360 kr, icke medlemmar 400 kr. Resan vänder sig i första hand till föreningarnas
medlemmar, övriga är välkomna i mån av plats. Ange medlemskap vid anmälan!

Anmälan senast måndag den 11 mars till Vera Holmgren Vera.Holmgren@telia.com, mobil 070-275
10 22. Avbokning kan bara ske om det finns reserver.

Betalning till  Uppsala  Konstnärsförening,  bankgiro  756-3497  senast  måndag  den  11  mars.  Vid
förhinder på grund av sjukdom kan återbetalning ske minus en administrativ avgift på 50 kr.

Eftersom vi börjar med en guidad visning direkt vid ankomst till Waldemarsudde rekommenderar vi
att ni tar med lite färdkost till bussresan!

Varmt välkomna!

Vera Holmgren 
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