Omfamna hösten på Nationalmuseum

Foto: Nationalmuseum/Anna Danielsson

När sommaren går över i höst erbjuder Nationalmuseum konstföreningar i hela landet möjligheter till
gemensamma konstupplevelser. Vi öppnar upp för gruppvisningar i museets lokaler från den 21
september utifrån gällande pandemirestriktioner och parallellt fortsätter vi att erbjuda bokningsbara
digitala program, både för grupper och enskilda.

Aktuella erbjudanden – vad lockar er?
Välj mellan ett brett utbud av olika teman för en gruppvisning på plats i museet eller som en digital
visning via teams. På följande sidor finns korta presentationer av de aktuella erbjudandena som ger
en snabb överblick men följ länkarna och läs mer på museets hemsida. Där uppdateras information
om innehåll och också om pandemirestriktionerna, gruppstorlek, priser och tekniska förutsättningar för
visningar via teams.
Om bokningsbara gruppvisningar – på plats på museet eller digitalt via teams
Gruppvisningar
Om aktuellt digitalt program bokningsbart för enskilda deltagare
Digitalt programutbud
Skicka bokningsförfrågan och eventuella andra frågor till bokningen@nationalmuseum.se.
Telefonnummer: 08–519 544 28. Ordinarie telefontid: Tisdagar & torsdagar kl 9.30 – 11.30.

Varmt välkommen!

Följ oss på

nationalmuseum.se | Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen, Stockholm
Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Grand Hôtel, The Wine Agency och Nationalmusei Vänner.

Bokningsbara gruppvisningar – på plats på museet eller digitalt via teams

Höstens stora tillfälliga utställning

Scandinavian Design & USA
– människor, möten och idéer, 1890–1980

Detalj ur broschyr Scandinavian Airlines, SAS, 1950. Privat ägo. Foto Nationalmuseum/Anna Danielsson
Sidney Waugh, Gazelle Bowl utförd vid Steuben Glass, division of Corning Glass Works, 1935. Foto: © The
Metropolitan Museum of Art/Art Resource New York/Scala, Florence
Detalj ur: First sight of New York, väv i bomull © Lillian Holm; Foto: © Flint Institute of Arts

Upplev nära hundra år av designhistoria förknippat med begreppet Scandinavian design. För första
gången presenteras förhållandet mellan skandinavisk och nordamerikansk design under 1900-talet
som en utställning – ett resultat av internationellt samarbete och ny forskning.
Begreppet Scandinavian Design syftade på modern design från Norden när det myntades på 1950talet och lanserades internationellt. Begreppet fungerade som en paketering inom både politik och
ekonomi och förknippades med nordiska traditioner, kultur och natur samt demokratiska värderingar.
Även om begreppet rymmer ett vist mått av sanning är det omtvistat och utställningen visar också en
mångfacetterad längre historia om design. Exempel som lyfts fram är vikingen i flygreklam,
industridesign för nya hushållsvaror och konsthantverksskicklighet i silverserviser för en ny
cocktailkultur.
Scandinavian Design & USA – människor, möten och idéer, 1890–1980 är producerad av Los Angeles
County Museum of Art och Milwaukee Art Museum, tillsammans med Nasjonalmuseet i Oslo och
Nationalmuseum i Stockholm. Utställningen har möjliggjorts genom större bidrag från Terra
Foundation for American Art (International Tour and Exhibition sponsor) och Henry Luce Foundation
(Presenting Sponsor). Även Nordisk kulturkontakt har bidragit med ett generöst stöd.

Läs mer och boka.
Scandinavian Design & USA
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Ny temavisning i museets samlingar

Nyfiken på: Rembrandt och hans tid i 1600-talets Holland

Rembrandt Harmensz. van Rijn, Detalj ur Kökspigan, 1651

Rembrandt är en av världens mest kända konstnärer och den här visningen erbjuder ett tillfälle att
upptäcka mer om hans konstnärskap och det holländska 1600-talet som tidsepok. Visningen
presenterar viktiga verk i Nationalmuseums unika samlingar från denna period.
Läs mer och boka.
Nyfiken på Rembrandt och hans tid

3 x Nyfiken på Nationalmuseum
– olika typer av visningar i samlingarna
Nationalmuseum erbjuder ett basutbud av visningar utifrån museets byggnad och verksamhet
samlade under tre rubriker: Nyfiken på samlingarna som har fokus på konsten, Nyfiken på den
nyrenoverade byggnaden som lyfter museets historia, byggnaden och den unika renoveringen. Den
tredje facetten i visningarna, Nyfiken på form sätter fokus på museets samling av konsthantverk och
design.
Läs mer och boka.
Nyfiken på samlingarna

Nyfiken på den nyrenoverade bygganden

Nyfiken på form
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Aktuellt digitalt program bokningsbart för enskilda deltagare

Digitala frukostföreläsningar

Konst till frukostkaffet – koppla upp dig hemifrån och ta del av en digital frukostföreläsning med teman
från sommarens utställningar och Nationalmuseums rika samlingar: Porslin, Myter och Hundar. Tre
fredagar i september. Välj mellan enstaka eller medverka på alla tre: 3, 10 och 17 sept kl 8.30-9.15.
Läs mer och boka din egen biljett.
Frukostföreläsningar i september

Digitala kvällsföreläsningar

I september erbjuder vi en serie med kvällsföreläsningar om 1600-talets guldålder; på Rubens- och
Rembrandts tid. Tre torsdagar i september. Välj mellan enstaka eller medverka på alla tre: 9, 16, 23
sept kl 17.30-18.30.
Läs mer och boka din egen biljett.
Kvällsföreläsningar i september

Digitala konstsalonger

Digitala konstsalonger för dig som vill delta, samtala och få nya perspektiv på bilder, platser och
händelser utifrån välkända konstverk i Nationalmuseums samlingar. Vem, var och när? Två tisdagar i
september. Välj mellan enstaka eller medverka båda: 7, 21 sept kl 17.30-19.00
Läs mer och boka din egen biljett.
Digitala konstsalonger i september

Följ oss på

nationalmuseum.se | Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen, Stockholm
Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Grand Hôtel, The Wine Agency och Nationalmusei Vänner.

