VÄNNER!
Thielska Galleriet håller fortsatt öppet och i Monika Ahlbergs café serveras
härliga luncher och hembakade goda saker till kaffet.
Servering både inne och ute i parken, se öppettider och information på
Galleriets hemsida. Vi följer regeringens riktlinjer för att skapa trygghet vid
museibesök. Vi hoppas snart kunna genomföra planerade aktiviteter.
Museets populära utställning: Axel Törneman – bohemliv och modernitet
pågår från 6 februari till 6 juni. En ny biografi om konstnären ”Axel Törneman
1880 – 1925 pionjär i brytningstid” är författad av Anita Theorell och finns att
inhandla i museibutiken.
Sommarens utställning ”Individ och andlighet. Från Edelfelt till
Schjerfbeck”, har vernissage 19 juni och pågår till 26 september.
Utställningen kommer från Villa Gyllenbergs samling i Helsingfors.
En ny antologi: Thielska Galleriet: Konsten - huset – tiden, har utkommit och säljs
nu i museets butik.
Thielska Galleriet har nyligen genom en donation, av Thielska Galleriets
Vänner och en amerikansk konstsamlare, blivit ägare till en av de första
skisserna till ”Riddaren och Jungfrun” av Richard Bergh, se galleriets hemsida.
Konstverket finns nu att se på plats där det hänger bredvid vår stora målning
”Riddaren och Jungfrun” i salen på Thielska. En speciell vänkväll med
presentation av verket kommer att hållas.
Visningar och besök på Vår Gård med inriktning på Axel Törnemans
konstnärsskap kommer vi att annonsera då det kan bli möjligt.
Vännernas årsmöte har senarelagts på grund av rådande omständigheter och
är tänkt att äga rum i september. Då hoppas vi kunna slå på stort och inbjuda
till något festligt och trevligt så som det brukat vara.
Trots att föreningens aktiviteter ändras är vi dock tacksamma för den
kära medlemsavgiften för år 2021. Den är 350 kr för enskild, 500 kr för
två till samma adress, 150 kr för personer under 30 år samt 7000 kr för
ständigt medlemskap. Betalning kan ske till plusgiro 430 23 00-1 eller
via Swish 123 264 3732 (ange avsändare).
Vi önskar Er en skön Valborgsmässohelg!
Ulla Lundgren för vänstyrelsen

