Joan Miró, The first spark of the day ll, 1966. Akryl och olja på duk, 146 x 114 cm. Fundacíó Joan Miró, Barcelona.
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Utställningar och evenemang på
Waldemarsudde våren 2017
Till våren öppnar tre nya utställningar på Waldemarsudde. I februari är det
vernissage för en stor presentation med verk av den mycket uppmärksammade
konstnären Joan Miró. I mars öppnar vi sedan En sagolik skola - Folkskolan 175 år
som presenterar skolans utveckling från 1800-talet fram till idag. Till sommaren
blir det vernissage för konstnären Anja Notini som visar måleri, keramik och
skulptur i vackert samspel. Vi arrangerar även ett flertal intressanta föreläsningar,
visningar, konserter samt program för barn och unga.

Utställningar
Joan Miró – Vardagslivets poesi
11 februari – 4 juni 2017
Till våren arrangeras en stor utställning med verk av den spanske surrealisten
Joan Miró (1893-1983), en av 1900-talets mest uppmärksammade konstnärer.
I den omfattande presentationen visas poetiskt visionära målningar,
skulpturer, teckningar och textila verk som valts med särskilt fokus på den
konstnärliga arbetsprocessen. Utställningen ger en unik möjlighet att studera
hur Miró inspirerades av vardagliga objekt i sitt skapande. Även Mirós sociala
engagemang kommer till uttryck genom hans betydande affischkonst och i
den experimentella film, där man kan följa konstnärens arbete med gatukonst
i Barcelona på det sena 1960-talet. Utställningen har tillkommit i samarbete
med Fundació Joan Miró i Barcelona och Kristianstads konsthall.
En sagolik skola – Folkskolan 175 år
11 mars – 21 maj 2017
Folkskolan fyller 175 år och det firas med en lekfull exposé över läraryrkets
och skolans utveckling och roll från 1800-talet fram till i dag. I utställningen
visas bildskatter från förra sekelskiftets läseböcker, jultidningar och från
barnbiblioteket Saga. Här visas även ett stort urval originalillustrationer av
bland andra Carl Larsson, Jenny Nyström, Elsa Beskow och Einar Nerman samt
verk av prins Eugen kopplade till offentlig utsmyckning och skola. En sagolik
skola arrangeras i samarbete med Lärarstiftelsen, Sveriges Museer, Sveriges
Hembygdsförbund, Svenska Barnboksinstitutet och Lärarförbundet.
Utställningen öppnar på Prins Eugens Waldemarsudde och går sedan vidare
till sju regionala museer landet runt.
Anja Notini – Rum med gravitation
10 juni – 24 september 2017
Till sommaren presenteras verk av konstnären, fotografen och författaren
Anja Notini (född 1940). Från hennes ateljé i Solvik i Saltsjö-Boo följer hon
årstidernas växlingar och skapar stora målningar, tunga reliefer och kraftfulla
skulpturer. Notini hämtar inspiration från naturen och de många nyanserna i
trädgårdens vegetation återspeglas bl.a. i hennes imponerande keramiska
verk. I den kommande utställningen visas ett urval av hennes måleri, keramik
och skulptur i vackert samspel.

Evenemang
Onsdag 8/2 kl. 18.00
Konstnärssamtal med Cecilia Edefalk
Möt konstnären Cecilia Edefalk i ett samtal om hennes fotografiska verk med

Estelle af Malmborg, curator, författare och en av grundarna till
Mindepartementet Art and Photography.
Onsdag 22/2 kl. 18.00
Miró – en visuell poet
Museichef Karin Sidén håller ett övergripande föredrag om den världskände
Joan Miró och hans betydande och storslagna konstnärliga gärning.
Onsdag 29/3 kl. 18.00
Kreativitet, fantasi och skapande
En intressant och underhållande kväll med den internationellt erkände
konsertpianisten, professorn och hjärnforskaren Fredrik Ullén som bjuder på
både tal och musik med associationer till Miró.
Onsdag 19/4 kl. 18.00
Bilder och berättande
Om bildens betydelse för barn och ungas läsande. Ulf Stark, en av Sveriges
främsta barn- och ungdomsförfattare, berättar om hur han arbetar med text
och illustration i sina barnböcker.
Torsdag 20/4 kl. 18.00
Tulpanarrangemang i slottet!
Florist Kristina Öhman berättar om och visar exempel på vackra
tulpanarrangemang i slottets Sällskapsvåning. Kom och inspireras samtidigt
som du lär dig mer om vårens älskade blomma, tulpanen.
Onsdag 26/4 kl. 18.00
Miro och affischkonsten
Joan Miró nådde ut till de breda folklagren genom sin betydande affischkonst.
Affischerna speglade bl.a. hans sociala engagemang samt intresse för fotboll,
musik och litteratur. Konsthistoriker och tidigare chef för Kristianstads
konsthall, Thomas Kjellgren samtalar med professor emeritus och
konstsamlare Nils Tryding.
Torsdag 27/4 kl. 18.00
Träd i prinsens parklandskap
Trädgårdsmästare Marina Rydberg tar er med på en inspirerande visning i
Waldemarsuddes park och berättar om trädens ursprung, vård och historia.
Besök parken när träden knoppas och ängarna just börjat blomma.

Torsdag 18/5 kl. 18.00
Prins Eugen bland sin tids celebriteter
Påvar, skådespelare, Nobelpristagare, författare, konstnärer, politiker,
kungligheter... Under sitt långa liv mötte prins Eugen en rad svenska och
utländska celebriteter. Med hjälp av fotografier och prinsens brev till familj
och vänner berättar arkivarie Anna Meister om ett antal av dessa möten.
Lördag–söndag 20–21/5 kl. 12.00–16.00
Trädgårdsdagar
Vi öppnar upp Waldemarsuddes växthus, bänkgård och trädgårdsmästeri.
Träffa vår kunniga trädgårdspersonal som ger odlingstips, följ med på
visningar och handla plantor och andra trädgårdsartiklar.
Torsdag 8/6 kl. 18.00
Skulptur i natur på allkonstverket Waldemarsudde
Museipedagog Elisabet Hedstrand tar er med på en skulpturvandring och
berättar mer om hur parkens skulpturer placerats i förhållande till den
omgivande naturen och arkitekturen på Waldemarsudde.
Kurser och workshops
Torsd 18/5 samt lörd–sönd 20–21/5 kl. 9.30–12.00
Workshop: Pelargoner – från frö till krukväxt
En inspirerande workshop med museets odlingsansvarige Christer Johansson.
Dagen inleds med en visning av pelargoner i växthuset därefter ger Christer
praktiska råd och tips gällande bl.a. sådd, beskärning och vinterförvaring av
pelargoner. Pris: 495 kr inkl. sticklingar från prinsens trädgård samt kaffe och
bulle. Sista anm.dag 11/5, anmälan är bindande.
Lördag–söndag 17–18/6 kl. 10.00–16.30
Kurs i landskapsmåleri
I sommar erbjuder vi en kurs i friluftsmåleri där vi hämtar inspiration från
Waldemarsuddes rika konstsamling och målar landskap i Waldemarsuddes
park och ateljé. Under kursen får du sakkunnig handledning och en inblick i
en professionell konstnärs arbete.
Musik på Udden
Fyra onsdagar i vår och sommar har vi den stora glädjen att få bjuda på
spännande musik och textläsning med framstående musiker och skådespelare
i samspel med konsten. Programserien är ett samarbete mellan Prins Eugens
Waldemarsudde, violinisten Anders Lagerqvist och Kungliga

Musikhögskolan/Edsberg.
Onsdag 1/2 kl. 18.30
Musik på Udden
Medverkande musiker: Umeduo; Erika Öhman (vibrafon) och Karolina Öhman
(cello)
Recitation: Pernilla August
Musik av Sven-Erik Bäck, Esaias Järnegard, Luciano Berio och
Ulrike Mayer-Spohn
Texter av Cecilia Edefalk och Katarina Frostenson
Onsdag 15/3 kl. 18.30
Musik på Udden
Medverkande musiker: Kristina Winiarski (cello), Christopher Hästbacka
(piano), Francis Duroy (violin) samt Anders Lagerqvist (violin)
Recitation: Jonas Malmsjö
Musik av Joaquin Turina, Darius Milhaud och Sergej Prokofjev
Text av Joan Miró och Federico García Lorca
Onsdag 10/5 kl. 18.30
Musik på Udden
Medverkande musiker: Studenter från Edsberg/KMH, Amalie Stalheim (cello),
Anders Lagerqvist (violin) och Mats Widlund (piano)
Recitation: Björn Granath
Musik av Federico Mompou, Joaquín Nin, Maurice Ravel, Gaspar
Cassadó och Francis Poulenc
Texter av Joan Miró och André Breton
Onsdag 12/7 kl. 18.30
Sommarkonsert
Per Tengstrand vid flygeln
Musik av Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin och Claude Debussy
Barn och familj
Söndagar: 9/4–23/4 kl. 13.00
Familjesöndagar: Sagolik skola
Vid förra sekelskiftet illustrerade flera av tidens främsta konstnärer sagor för
barn. Upplev Carl Larssons Prinsessan Vår, Jenny Nyströms jultomtar och Einar
Nermans skojiga illustrationer. Vi berättar om sagofigurerna och i ateljén
skapar vi våra egna sagobilder.

Söndagar 30/4–28/5 kl. 13.00 (Dock ej 21/5)
Familjesöndagar: Dagens första gnista
I Joan Mirós konst blir vardagliga föremål del av nya poetiska bildvärldar. Följ
med på en magisk resa genom utställningen JoanMiró – Vardagslivets poesi
där tingens rörelser blir till gnistor och himlen lyser gul. I ateljén skapar vi
våra egna drömbilder.
Lördag–söndag 20–21/5 kl. 12.30 och 14.30
Friluftsmåleri: Vår i konstnärens trädgård
I samband med våra trädgårdsdagar erbjuder vi barn- och familjevisning av
prinsens trädgård följt av friluftsmåleri vid staffli med flödande färger. Vi
målar med inspiration från trädgårdens vackra vårblommor.
Lördag–söndag 3–4/6 kl. 12.00 och 14.00
Barnteater med stafflimåleri:
Var är vargen? – En annan rödluvan
Välkommen till en otämjd enmansföreställning i typisk handdocktradition där
de retsamma dockorna skojar med både publiken och teaterdirektören. Efter
föreställningen målar vi sagomotiv vid stafflier i vår vackra park. Rek. från 4
år. Fri entré! Idé och medverkan: Magnus Erenius. Arrangeras i samarbete
med Marionetteatern, Parkteatern, Kulturhuset Stadsteatern.
För pressbilder se:
http://www.waldemarsudde.se/press/2016/12/06/utstallningar-varen-ochsommaren-2017/
Läs mer om Fundació Joan Miró i Barcelona på länken: Fundació Joan Miró
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