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Vi minns Peter Willborg
Peter avled stilla den 21 januari efter svår och till sist övermäktig sjukdom. In i det sista kämpade han
tappert och fortsatte arbetet med sin livsuppgift, sitt enastående företag.
Att tänka sig Orientmattsällskapet Pazyryk utan Peters medverkan är overkligt. Han grundade sällskapet,
var under lång tid dess ordförande och alltid dess största supporter och tillskyndare.
Orientmattsällskapet sörjer sin Peter djupt och kommer alltid att bevara honom i det ljusaste av minnen.
*
En kallelse till årsmöte följer med det här utskicket – i kuvertet för er som får programmet på papper och
som bifogad fil för er andra. Övriga årsmöteshandlingar kommer att vara tillgängliga på hemsidan under
fliken Dokument under veckan före årsmötet. Några exemplar av handlingarna kommer också finnas i
utskrift vid mötet.
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
Välkomna till ännu en vår med Pazyryk!
*
Torsdagen den 7 februari kl 16.00
Ryavävar
Plats: Galleri Nordostpassagen, Nordenskiöldsgatan 85, Djurgårdsstaden.
(Ta spårvagn nr 7 eller buss 67 till hpl Skansen, (ändhpl) och gå ner genom parken mot Djurgårdsstaden.
Galleriet ligger på Nordenskiöldsgatan, ett kvarter från Handarbetets Vänner).
Uuve Snidare, textilkonstnär, journalist, författare och medlem i Pazyryk, visar sin senaste utställning för
orientmattsällskapet medlemmar.
Anmälan senast onsdagen den 6 februari till telefonsvararen, hemsidans kontaktformulär eller per mail..
Onsdagen den 20 februari kl 18.30
Traditioner i ceremoni, kultur och textil hos folken kring Stilla Havet:
Anderna, från Paracas gravfält till nutid.
Plats: Södergården, Götgatan 37
Desiree Koslin föreläser: Andernas högtstående textilkultur har spårats till tredje årtusendet f Kr och många
föremål har bevarats i kustområdena längs Stilla Havet. För många var tillverkning av dräkt och textilier ett
religiöst kall; uppenbarligen tävlade man om att framställa varierande strukturer och tekniker. De uråldriga
vävsätten är fortfarande i bruk bland quechua- och aymara-talare, och nutidens konstnärer inspireras av de
andinska mästarna.
Servering i pausen – smörgås, dryck, kaffe och kaka – för 100 kr. Anmälan senast måndag den 18 februari till
telefonsvararen, per mail eller via hemsidans kontaktformulär.
v.g.v.
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Onsdagen den 13 mars kl 18.30
En kväll i sällskap med Carl-Göran Ekerwald. Om sufismen och den klassiska persiska diktningen.
Plats: Södergården, Götgatan 37
Carl-Göran Ekerwald har i sitt författarskap gjort en viktig insats för spridningen av kunskap om persisk
litteratur och sufism. I boken ”Vreden och begäret – introduktion till Rumi” (2016) samlar han reflektioner från 70
års läsning av den persiske mystikern Jalal al-din Rumi. Ämnet för kvällen är persisk poesi med tyngdpunkt på
Rumi och den sufiska diktningen – men är inte en persisk matta med dess säregna skönhet ren poesi i materiell
form? Carl-Göran talar fritt ur hjärtat – det blir persisk improviserad musik med Soroor Notash, sångerska och
tar-spelare mm – och det blir också möjligt att ställa frågor till Carl-Göran.
Servering i pausen – smörgås, dryck, kaffe och kaka för 100 kr. Anmälan senast måndagen den 11 mars till
telefonsvararen, per mail eller via hemsidans kontaktformulär.
Tisdagen den 19 mars kl.18.30
Årsmöte 2019
Plats: Svärdet, Rosenlundsgatan 44A.
Årsmötesförhandlingarna följs av en lätt måltid till priset av 120 kr varefter Magnus Svensson håller ett föredrag
om kinesiska mattor. Anmälan, som krävs för att vi skall veta hur många portioner som skall beställas, görs
senast måndagen den 11 mars till telefonsvararen, kontaktformuläret eller per mail. Den som önskar
specialkost anger det vid anmälan. Glöm inte att meddela även sent uppkomna förhinder!

***
Fortsättningskurs i mattkunskap: Kaukasiska mattor
Kursen, som leds av Gunnar Nilsson, blir nu verklighet! Intresset har varit stort och kursen blev genast
fulltecknad. De som inte fick någon plats är uppsatta på en väntelista. Kursen genomförs lördagen den 23 och
söndagen den 24 mars på Kontextil, Djäknegatan 7 i Uppsala. Det kommer mera information per post eller
mejl till deltagarna i början av mars.
Grundkurs i mattkunskap 2019
Det har också funnits intresse för att återuppta grundkursen, så avsikten är att genomföra den i höst.
Vi återkommer med mera information i vårprogrammets del 2.
Mattlagningskurs 2019
Eva Ölwing är tillbaka med en kurs i mattlagning. Kursen hålls under en weekend i mars i Orientaliska
Mattateljéns lokal på Solandergatan 8 i Johanneshov. Den som är intresserad anmäler detta direkt till Eva per
telefon, 08-659 88 89, eller per e-post, eva@mattateljen.se. Kursdatum väljs efter deltagarnas preferenser.
Inga förkunskaper krävs.

