
BiG Vaxholm – utflykt till Artipelag på 

Värmdö söndagen den 30 september 

Du kan komma med buss (gratis dit och 50 kr i avgift tillbaka) från Vasagatan – 

utanför Centralstation klockan 11.00 (det går även en 12.15). Bussresan tar runt 

en halvtimme, så vi kan samlas vid museets entré cirka 11.30. 

Alternativ:  

1.     Du kan även komma dit med egen bil, naturligtvis, direkt från Vaxholm via Rindö 

och väg 274, med färja till Värmdö, via Ängsvik och Hemmesta till Artipelag som 

ligger mot Baggensfjärden söder om Gustavsberg, vilket är < 1,5 timmes resa 

2.     Med Vånö från Vaxholm 9.00 till Slussen och därifrån blåbuss 474 (mot 

Hemmesta, från läge L 10.31) till Gustavsberg och därifrån med buss 468 (mot 

Hålludden från läge A 11.04) 9 hållplatser. Du ska vara fram runt 11.20 

Pågående utställningar: 

”Bloomsbury Spirit” på konstmuseet och Omvägar utomhus 

Konstmuseet 

Lördag–söndag kl 11.00–18.00 
  

Bådan Café & Konditori 

Lördag–söndag kl 11.00–18.00 
Artipelag Designbutik 

Lördag–söndag kl 11.00–18.00 
  

Artipelag Restaurang 

Lördag–söndag kl 11.30–18.00 

Sista sittning på helger 15.30 

 

  

https://artipelag.se/utstallning/bloomsbury-spirit/
https://artipelag.se/utstallning/omvagar/


Utställningar: 

 

”Bloomsbury Spirit” 
“They lived in circles, painted in squares and loved in triangles.” 

23 mars – 30 september 2018 

Under sommaren 2018 visas för första gången i Sverige en utställning om den radikala och 

gränsöverskridande Bloomsburygruppen som verkade i Storbritannien i början av 1900-talet. 

Köp biljetter via Ticketmaster. Länk finns på Artipelags hemsida. OBS! Var och en av oss får 

köpa in sin egen biljett till denna utställning (och till Omvägar för guidad tur)! Pris 185 kr i 

entré till konstmuseet, kombinerad biljett med Guidad visning av Omvägar 220 kr. 

Till gruppens kärntrupp hörde författarna Virginia Woolf, Leonard Woolf, E.M. Forster och 

Lytton Strachey, ekonomen John Maynard Keynes, konstnärerna Duncan Grant, Clive Bell 

och Vanessa Bell samt konstpedagogen Roger Fry. 

Utställningen ”Bloomsbury Spirit” utgår från gruppens djärvhet, optimism och antiauktoritära 

förhållningssätt och inspirerar till tänkande i nya banor. För att visa på deras inkluderande 

modernism är hela det kreativa spektrumet av måleri, foto, inredning, textil, mönster, 

litteratur, möbeldesign, bokkonst, grafik, dans, trädgårdskonst och mode representerat. 

  

 


