wolff friends

Hej!
Vi har glädjen att berätta att Ann Wolff Foundation
Gotland igår tog emot utmärkelsen Årets Formbärare
för Svensk Form Gotland. Igår utsågs alla Svensk
Forms regionföreningar sina Årets Formbärare.
Stiftelsen tar emot utmärkelsen med motiveringen ”För
att på ett föredömligt sätt ha omvandlat ett långt och
framgångsrikt - och i alla avseenden fortfarande aktivt
- konstnärsskap inom konst- och designområdet, till
att lyfta nya talanger, nya idéer och nya generationer
formgivare inom glasmediet. Årets Formbärare 2019
är Ann Wolff Foundation Gotland.”
Svensk Form bjöd in sina medlemmar och
allmänheten till en trevlig kväll i Ann Wolffs studio
för mingel och offentliggörande av utmärkelsen.

Ann Wolff och Lars Elfström tog emot utmärkelsen.

KAJAN PÅ KAJEN
Som vi nämnt i tidigare brev är projekt Kajan på Kajen
igång. I samarbete med Galleri Ridelius bjuder vi på
vernissage den 12 och 13 oktober kl 13-17 i Ann Wolffs
studio på Björkvägen 2B, Visby. Kajan kommer att visas
i sällskap med Anns nya arbeten i glas och metall.
I samband med detta har vi tagit fram ett numrerat och signerat
grafiskt blad, 40 x 55 cm med Kajan (se bilden vid sidan).
Det kommer att tryckas i en begränsad upplaga av 50 ex.
Vi startar med 15 ex. som vi säljer för 1 800 kr/ex. Hela summan
går oavkortat till projektet Kajan på Kajen.
Bidrag för Kajan på Kajen swishas till 123 247 7941.
Varmt välkomna till vernissagen!

HEDVIG ELENORA KYRKA
Som en fortsättning på utställningen Traps and Transit
som visades på Galleri Sebastian Schildt under september visas
nu utställningen även i Hedvig Elenora kyrka i Stockholm. I samband
med öppnandet av Kulturnatten intar Anns verk kyrkorummet i Hedvig
Elenora. Vernissage den 19 oktober klockan 17.30. Ann kommer att vara
på plats vid vernissagen för ett konstnärssamtal. Utställningen pågår
sedan till den 24 november. Läs mer om utställningen på sida 16 i
församlingsbladet från Hedvig Elenora här.

Vill ni se mer om Wolff Friends eller vara uppdaterade på vad som händer, kolla in på www.awfg.se. Eller följ stiftelsen på
Instagram. Vet ni någon som önskar ta emot våra nyhetsbrev skicka ett mail till friends@awfg.se.

Vi i styrelsen för AWFG önskar er alla en fortsatt fin höst!

