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PÅ FISKSÄTRA MUSEUM HAR VI STORA PLANER FÖR 2018 ...
DOKUMENTÄRFOTOGRAFI I skiftet mars / april öppnar vi en stor utställning med
dokumentärfotografi av fotografen Ava Valsten, som bodde i Fisksätra från 1976–
1989, när Fisksätra fortfarande var ett nybyggt samhälle.
Vi tror att hennes fotografier av människor i alla åldrar och Fisksätras
vardagsliv kommer väcka minnen och samtal bland många fisksätrabor.

Foto: Ava Valsten, beskuren

Ava Valstens utställning
är en del av museets
stora projekt Kakofoni –
om makt och maktlöshet.
Vi arbetar i deltagande
processer/Community Art
med fokus på scenkonst
och publika händelser i
olika former och format.

Kakofoni drivs med stöd av Statens kulturråd/
Kreativa platser kommer att fortsätta under hela 2018.
VÄGGTIDNINGAR Först ut är att en växande grupp fisksätrabor i samarbete med
museet börjar att producera väggtidningar inför valet.
Väggtidningsprojektet ger en möjlighet att skapa uppmärksamhet och förtydliga
flera av de frågor som många i Fisksätra ser som viktiga. Väggtidningarna,
affischer med texter, kommer att synas runt om i Fisksätra.
FISKSÄTRA TALENTED WOMEN
Museets kvinnonätverk Fisksätra Talented Women
producerar nu en kokbok, om matens globala kulturhistoria och recept från olika delar av världen.
Arbetet som startade under hösten 2017 drivs med
stöd av handledare och konstnär i en form som också
utvecklas som språkkafé.
Fisksätra Talented Women kommer också att följa
svensk debatt och ta upp olika samhällsfrågor inför
valet i september 2018.
Projektet drivs med stöd av Nacka kommun/Inkludering

SONDER – konstnärliga processer med fokus på ökad läsförmåga och ökad
läsförståelse, år nu på tredje och sista året. Fisksätra museum arbetar i totalt
fyra skolor i Fisksätra och närområdet.
Barn och unga arbetar med foto,
film, animation, ljud, text, måleri,
skulptur osv. De skapar mängder av
egna berättelser och läser och analyserar texter, både fiktion och fakta.
Senare under våren arrangerar
Fisksätra museum ytterligare en
konferens om tre års pedagogiskt
arbete med Sonder.
Projektet Sonder finansieras av Arvsfonden.

FILMKLUBBEN
Fisksätra museums filmklubb, ålder 10–15 år
är igång efter jullovet.
Filmklubben ses varje torsdag 15.00–17.00.
Deltagarna gör filmer i olika tekniker. De ser
också film samt diskuterar och analyserar.
Filmklubben är ett samarbete med Studiefrämjandet.

Följ Fisksätra museum på facebook och instagram

FISKSÄTRA TORG 13 – fisksatramuseum.se
Vill du inte ha detta nyhetsbrev? Skicka ett mail till info@fisksatramuseum.se

