
Hej!

Det har varit en händelserik höst med många aktiviteter.
Hösten drog igång med en utställning i Stockholm på 
Galleri Sebastian Schildt. Utställningen fortsatte sedan i 
Hedvig Elenora Kyrka som nyligen avslutades. Bilder från 
utställningen finns på awfg.se.
I början av oktober tog stiftelsen gladeligen emot
utmärkelsen Årets Formbärare från Svensk Form Gotland.
Helgen efter det hade vi ett event KAJAN PÅ KAJEN 
tillsammans med Galleri Ridelius. Den stora Kajan visa-
des upp och i samband med detta hade vi tagit fram ett 
numrerat och signerat grafiskt blad, 40 x 55 cm med Kajan 
(se bilden vid sidan). Vi tackar ödmjukast för alla bidrag till 
Kajan och hittills har vi samlat in 36.000 kr till projektet
Kajan på Kajen. Det planeras för att Kajan kommer place-
ras på Visby Hamn under våren. Det finns några exemplar 
av det grafiska bladet kvar som vi säljer till förmån för pro-
jektet. Är du intresserad skicka ett mail till info@ridelius.se. 
Här kan du se vilka nummer som är lediga.

Ifall du får tid över i helgerna har vi lite tips. På hemsidan 
ligger de fyra första delarna av Quotes om början av Anns 
konstnärskap och tiden på Kosta. Quotes hittar ni här!
Om ni missat poddavsnittet med Inredningspodden som 
gick i höstas med Ann hittar ni det här.
Är du prenumerant på DN finns här en konstrecension 
som skrevs efter utställningen i Hedvig Elenora av Birgitta 
Rubin.

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.

Tack alla nya Friends som tillkommit under hösten!

Vi i styrelsen för AWFG önskar er alla en
Riktigt God jul och Gott nytt år!

wolff friends

Hedvig Elenora Kyrka.

Kajan

http://awfg.se/sv/exhibitions/
http://svenskform.se/regionalforeningar/arets-formbarare-3/arets-formbarare-2019/
http://media.awfg.se/2019/12/Kajan_Kajen_blad.pdf
http://awfg.se/quotes/
https://play.acast.com/s/inredningspodden-med-johanna-hulander/https%3A%2F%2Finredningspodden.com%2F%3Fp%3D188
https://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/konstrecension-ann-wolffs-glastrappor-ar-impregnerade-med-livsfragor/
http://awfg.se/sv/wolff-friends/
http://awfg.se/sv/
https://www.instagram.com/annwolfffoundation/

