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augusti 2016

Det känns som vi hittills ligger ungefär lika med
fjolårets besöksantal.
Men hur ska vi få fler besökare?
Sedan förra Medlemsbrevet har vi delat ut
Garbopriset för 2016.
Lars Nordin, Halmstad fick priset vid
vernissagen den 21/7 på Fotografiska i
Stockholm. Lars är Garbomedlem, reklamman och
konstnär mm. Han har kanske världens största
privata Garbosamling, som han nu ställer ut. Han
har samlat Garbo-bilder mm i ca 20 år. ”Bilden av
Garbo” heter utställningen, som håller på till
21/8 -16 på Fotografiska i Stockholm. En riktigt
fin utställning. 2009 var Lars även ”Årets
konstnär” på Garbomuseet i Högsby.

Från filmen ”Vilda orkidéer” 1929

Idag känns det som om hösten har kommit fastän halva
augusti är kvar. Ute blåser det för fullt och våra
gräsmattor är gula. I Småland har vi fått alldeles för
lite regn. På nyheterna berättar de om andra platser
som fått alldeles för mycket regn. Vart är vi på väg?
Jag har precis visat museet för 4 personer. Vissa dagar
kommer det 2 personer andra dagar 10 -12 personer.
Det är roligare att vara guide, när det kommer många.

Årets Garbokonstnär 2016 heter Sylwia
Fronczak och är från Polen. Hon har gjort de sju
fina teckningarna som ni såg lite av i förra
Medlemsbrevet.
I sommar har vi haft 3 ferieungdomar på museet.
Det är kommunen som betalar för dem, medan vi
försöker sysselsätta dem. De är 17 år och får
inte vara själva på arbetsplatsen. De 2 flickorna
kom från Iran för 3 resp. 6 år sen och pratar bra
svenska. Nu har vi en svenskfödd kille, som håller
på tills skolan börjar nu i augusti.

Som väl de flesta av er har sett /hört i media har en konstnär vid
namn Jón Leifsson, som är en islänning boende i Skåne gjort en
staty över Greta Garbo. Han berättar att han blev väldigt häpen
när han först fick frågan. Däremot tyckte han att det var ett
spännande projekt, då man ofta tänker att en staty ska stå på
ett stort torg, men det här är helt tvärtom. ”Jag har verkligen
fått bekanta mig med den här damen och när man läser på om
henne så förstår man att hon var en person, som ville leva sitt
eget liv. Så statyn passar sig verkligen bra i en liten skogsglänta
någonstans, i Härjedalsskogarna”. säger Jón Leifsson
Den 31/8 stänger vi museet för sommaren. Men vi hoppas att
grupper hör av sig för visningar under hösten.
Den 17 – 19 september hyr vi ut Garbomuseet till Högsby
Konstförening, som kommer att ha en konstutställning där.
Alla våra Garbobilder mm hänger / står kvar som tidigare. Vi har
köpt in skärmar, som konstföreningen kan hänga tavlorna på.
Alla är välkomna till konstutställningen.
Garbomedlemmen Henrik Scheutz har meddelat att Cinemateket
i Stockholm kommer att visa 10 Garbofilmer i aug. - sept.
Det hela börjar med GÖSTA BERLINGS SAGA den 18/8 kl 16.00
på biografen Victor. Sen väntar DEN GLÄDJELÖSA GATAN den
21/8 kl.16.00 på Victor samt den 27/8 visas CHRISTINA kl.
14.00 på Victor. Den 29/8 kan du se GRAND HOTEL kl 19.00 på
biografen Viktoria, eller den 4/9 kl 16.00 på Victor. Filmen visas
alltså 2 ggr. men på olika biografer. Den 10/9 kl. 14.00 kommer
KAMELIADAMEN på Victor och den 12/9 kl.19.00 visas ANNA
KARENINA på Viktoria. ÅTRÅ visas den 13/9 kl.18.00 på Victor
medan du kan se NINOTCHKA både den 16/9 kl 18.00 på Victor
och den 26/9 kl. 19.00 på Viktoria. GRÖNA HATTEN visas den
21/9 kl 18.00 på Victor och slutligen TVILLINGARNA den 30/9
kl.18.00 på Victor.

Biografen Victor finns på Gärdet medan Viktoria finns på
söder i Stockholm
(Jag hoppas att jag skrivit rätt på alla tider och datum.
Kolla själv innan du går iväg på din ”önskefilm”).
I skrivande stund är det 150 medlemmar som har betalat
in medlemsavgiften för 2016. Några har tillkommit under
sommaren.
Café Garbo på söder i Stockholm, som ju bytt ägare och
renoverats, har ny inriktning - på vin och inte Garbo. Våra
medlemmar Annica och Per Melin, Stockholm har lovat
hämta de till caféet utlånade Garbotavlorna mm och köra
dem till museet nu i höst.
Flygbolaget Norwegian har ju kända nordiska personer på
flygplanens stjärtfenor. Även Greta Garbo pryder nu ett
nytt stort flygplan. Planet – en Boeing 787-9 Dreamliner
levererades i februari 2016 och ska flyga från London
/Gatwick till avlägsna resmål. Sedan tidigare har Greta
Garbo funnits på det mindre planet Boeing 737-86N sen i
januari 2015.
I oktober ska ju 100-lappen med Greta Garbo
tillsammans med 500-lappen med Birgit Nilsson samt
olika mynt komma ut, enligt Riksbanken. Vi funderar på
att ordna någon ”pengafestlighet”. KOM GÄRNA MED
FÖRSLAG!
Det var allt för nu. Ha en skön höst.
GARBOSÄLLSKAPET /Laila

