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Nämdö Konstfyr; Frihet i Fyren och Fritid i Raststugan,
ett Allkonstverk av Zandra Ahl i samverkan med
Nämdö Hembygdsförening
På Solviks brygga ligger Nämdö Konstfyr. Den är ett landmärke, en skulptur som har varit en glasskiosk, den är ett utställningsrum med marint utseende och ett tittskåp. Här kan du
som besökare uppleva konst i direkt relation till Nämdöskärgården. Havet binder samman dess öar och populära gestaltningar av skärgård och havsliv kommer ge avtryck.
Sommaren 2022 kommer Nämdö Konstfyr att visa kulturarv
och samtidshistoria. Verket heter “Frihet i Fyren” och fyller
hela fyrens insida och tak. Olika delar bildar en helhet och blir
ett estetiskt utropstecken.
“Frihet i fyren” är både en mångbottnad generös dekoration
och en möjlighet till fördjupning. Verket refererar till och ta avstamp från Nämdöskärgårdens Bullerö och det kulturarv som
finns i naturmålaren Bruno Liljefors mytologiserade jaktstuga
som idag är ett museum. Här sammanlänkas Nämdö Konstfyr med den berättartradition och de fantasier som målats av
konstnärsliv i marin miljö.
I Bullerö jaktstuga återfinns takmålningar som målats av
konstnären Ture Tideblad, på beställning, långt senare än
tiden då Liljefors berömda jaktlag träffades i stugan. Utifrån
dessa takmålningar har en ny visuell berättelse skapats både i

Nämdö Konstfyr och i Raststugan på Bullerö där en serie för utställningen specialtillverkade prydnadstallrikar av porslin tar plats; “Fritid i Raststugan”. Kvinnorna i Tideblads takmålning är lösgjorda. De
har rast och ges en ny samvaro där deras lek, fritid och gemenskap
framträder i nya nautiska nyanser som sträcker sig över havet och
genom en tidsresa mot en parallell möjlig samtid med flera pågående berättelser om skärgårdsliv.
Zandra Ahl och Nämdö Hembygdsförening samverkar med lokala
krafter genom Nämdö Konstfyr som kommer vara öppen för alla besökare i Nämdöskärgården och en del av det större konstprojektet
“Havet som, omger oss”.
När utställningen avslutas kommer Nämdö Konstfyr att flyttas och få
ett vidare liv hos föreningen. Nämdö Konstfyr har generöst skänkts
till Nämdö Hembygdsförening av Nämdö Bistro och Champagnebar efter Zandra Ahls önskan om att få använda den övergivna lilla
låtsasfyren till sitt konstprojekt.

