PAZYRYKS HÖSTPROGRAM 2019 del 1
Kära kamrater i Pazyryk, välkomna tillbaka efter sommaren!
Vi börjar hösten tidigt i år med en spännande visning av Livrustkammarens textilier.
Show & Tell kommer tillbaka efter en tids paus och vi vänder sedan blickarna mot Palmyra.
Senare under hösten kommer Grundkurs i Mattkunskap tillbaka – för nya medlemmar, för
gamla medlemmar som ännu inte gått den och för dem som ännu inte är medlemmar…
Anmäla sig bör man gärna göra redan nu, för planeringens skull. Mera om saken nedan.
I våras prövade vi ju en ny idé – en fortsättningskurs. Gunnar Nilsson höll en mycket uppskattad kurs
om kaukasiska mattor under ett veckoslut i Uppsala. Arrangemanget fick idel glada kommentarer
från deltagarna och det gav förstås mersmak. Vi funderar redan på en ny fortsättningskurs!
Anmälningar till programpunkterna görs som tidigare – via kontaktformuläret på hemsidan, via mejl till
info@pazyryk.se eller till telefonsvararen på 070-51 52 780, där man också kan höra närmast följande
programpunkt uppläst. Ta gärna med en nyfiken vän till Show & Tell eller Palmyraföreläsningen.
Välkomna åter allesamman!
*
Torsdagen den 5 september kl 18.30

Makt och prakt – visning av Livrustkammarens nya basutställning med fokus
på textilier.

Plats: Livrustkammaren, Slottsbacken 3.
Annika Smõslova Nylander visar siden, sammet, brokad och hermelin – och en del annat…
Livrustkammaren, Sveriges äldsta museum, har fått ny form! Det började med Gustav II Adolfs skottskadade
dräkter, drastiska bevis för konungens deltagande i strid. Nu, när den permanenta utställningen fått ett nytt
ansikte, släpps även kvinnorna in på scenen på ett nytt vis. Ny forskning och flera perspektiv berikar och
fördjupar berättelsen om Sveriges historia.
Anmälan senast tisdagen den 3 september till telefonsvararen, hemsidans kontaktformulär eller per mail.
Inträdet är fritt men av utrymmesskäl är antalet deltagare begränsat till 30, så först till kvarn…
Blir det många ytterligare anmälningar, kan Annika ge en andra visning i slutet av oktober eller början av
november.
Onsdagen den 18 september kl 18.30

Show & Tell

Plats: Södergården, Götgatan 37.
Efter en tids paus är det åter dags för Show & Tell. Ta med egna textilier – det du vill visa upp, det du
undrar över, det du vill berätta om eller det du vill höra vad andra har att säga om. Vi tittar, klämmer och
diskuterar i mindre grupper, samlas sedan och går igenom allt tillsammans. Tanken och ordet är fria…
Paus i halvtid med smörgås, dryck, kaffe och kaka för 100:Anmälan görs via telefonsvararen 070-51 52 780, på kontaktformuläret på hemsidan eller per mail till
info@pazyryk.se senast måndagen den 16 september.

v.g.v.

PAZYRYKS HÖSTPROGRAM 2019 del 1
Onsdagen den 16 oktober kl 18.30

Palmyratextilierna
Plats: Södergården, Götgatan 37.
Ett föredrag av Margareta Nockert om de antika textilier, som hittats i Palmyra:
Den rika och praktfulla staden Palmyra i den syriska öknen var en av de viktigaste handelsplatserna på
Sidenvägen. Staden förstördes av romarna år 273 e Kr och har som bekant utsatts för vandalism också på
senare tid. Vid utgrävningar på 1920-talet påträffades ett rikt textilmaterial av stor betydelse för vår äldre
textilhistoria; siden från Kina, bomull från Indien, linne och ylletyger från Syrien med omnejd. Tack vare den
skyddade placeringen i de s.k. begravningstornen har de ursprungliga färgerna bevarats. Här finns exempel
på färgning med såväl purpur som kermes och indigo.
Under pausen serveras smörgås, dryck, kaffe och kaka för 100:- i Södergårdens cafeteria.
Anmälan görs via telefonsvararen 070-51 52 780, på kontaktformuläret på hemsidan eller per mail till
info@pazyryk.se senast måndagen den 14 oktober.

*

Grundkurs i mattkunskap 2019

En ny omgång av grundkursen planeras i höst: Kursen är tänkt att äga rum i Stockholm under en weekend i
slutet av november, antingen 16-17 november eller 23-24 november.
Lokal och exakta klockslag meddelas senare.
Kursledare: Ingemar Albertsson, Ralf Hansen, Claes-Göran Swahn
Ur innehållet: Om hur vävar och knutna mattor är uppbyggda, om garn och färger, om mattor från olika
produktionsförhållanden, olika områden och olika kulturer.
Om mattors kvalitet – vilka kriterier har betydelse? Ålder, material, tillkomst, skick. Om köp, skötsel och lagning.
Textil släktskap – orientaliska folkliga textilier och nordiska allmogetextilier, en jämförelse.
Och så tittar vi förstås på en massa mattor och andra textilier – både sådana som kursledarna tagit
fram och sådana som kursdeltagarna själva tagit med sig. Vi analyserar dem och diskuterar dem.
Avgiften för kursen är 1500:- för medlemmar och 1700:- för icke-medlemmar, lunch och kaffe ingår.
Anmälan görs som vanligt till telefonsvararen, på hemsidan eller via mejl. Den fullföljs genom att ovanstående
belopp sätts in på föreningens pg 61 80 70-7 eller swishas till 123 314 33 93 – ange ditt namn och ”Grundkurs”.
OBS: Tala om vilka datum ni föredrar när ni anmäler er och den helg som får flest röster vinner.
Antalet deltagare är begränsat men minimum 15.
Ett mera utförligt program med tider, adress, vägbeskrivning etc kommer att skickas till deltagarna per post
eller e-post senare.

Värva en medlem!

Har ni en kompis som vill bli medlem? Den som anmäler sig nu, efter halvårsskiftet, betalar en halverad
årsavgift, 100 kr, till pg 61 80 70-7 eller swishar till 123 314 33 93, så kommer det ett välkomstbrev som svar
med information om sällskapet. Namn, adress och e-postadress skall anges vid anmälan. Man kan också anmäla
sitt intresse för medlemskap via hemsidan: www.pazyryk.se  Kontakt  Kontaktformulär.

