FÖRSTA HÖSTPROGRAMMET 2011
90 ÅR !
Östgöta konstförening fyller i år 90 år och vill fira detta med en omfattande jurybedömd konstutställning ”Under samma tak” på Östergötlands museum med
vernissage söndagen den 25 sept kl 14.00. Där kommer att visas både bildkonst,
formgivning, konsthantverk och slöjd fram till den 14 jan 2012.
Allt om utställningen kan du läsa på www.undersammatak.nu
Vidare kommer vi att senare i höst ge ut en omfattande konstpedagogisk bok ”OM
konst” som beskriver konstutvecklingen i Europa, Sverige och Östergötland under
1900-talet. Den exemplifieras med en presentation av våra 101 stipendiater genom
åren.
Tidpunkt för det planerade ”releas-partyt” av boken ,dit bland alla andra alla våra
medlemmar med en åtföljande gäst är inbjudna, kommer vi att meddela senare.
På Norrköping Konstmuseum visas under tiden 8 okt- 5 febr 2012 ett urval konstverk
av de senare årens stipendiater samt ”Östgötsk grafik ” från Krogen Amerika.
Vernissage lördagen den 8 okt kl 14.00

Välkomna !
Höstens konstresor
Höstens första resa blir lördagen den 15 okt. då vi åker till Stockholm för att besöka
det nyöppnade mässingsskimrande Sven Harrys Konstmuseum invid Vasaparken.
Därefter besöker vi Edsviks Konsthall med bilder av Odd Nerdrum, Waldemarsudde
med Fredrik Hills konst men också konst av Eric Olsson. På hemvägen besöker vi
keramikern Anne Junsjö på Söder.
Höstens andra resa blir tisdagen den 1 nov. då vi gör vår sedvanliga ”soppresa” till
Norrköping Konstmuseum för att se Gösta Adrian-Nilssons (GAN) konst med hjälp
av Kerstin Holmers kunniga guidning.
Utförligt program och anmälningsblankett bifogas.

Konstföreläsningar
Dessa knyter an till vårt jubileumsår på ett eller annat sätt.
Tisdagen den 20 sept
Samtal om konst mellan konstnärerna Lasse Frisk, Björn Svensk och kulturredaktören på Corren Åsa Christoffersson , Östgötarummet
Tisdagen den 4 okt
Gunnar Lindqvist, förre museichefen, om ”Konsthantverkets roll då och nu”
Tisdagen den 11 okt
Bo Sylvan, prof. f.d. chef på Norrköpings Konstmuseum, om
” Konstnärer i Östergötland under 1900-talet ”
forts.

Torsdagen den 20 okt
Samtal om konst mellan konstnären Arne Fält och förre museichefen Gunnar
Lindqvist, Östgötarummet
Tisdagen den 8 nov
Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall, om ” Nutida konstströmningar ”
Tisdagen den 15 nov
Stefan Hammenbeck, konstintendent på Östergötlands museum, om
”Aldrig tillförne ett sånt rikt urval Östgötakonst” - glimtar från Konstföreningens
salonger.
Tisdagen den 29 nov
Stadsantikvarie Gunnar Elfström om Linköpings utveckling ” Småstaden fram till
1945”
Tisdagen den 6 dec
Stadsantikvarie Gunnar Elfström fortsättning om ” Industristaden efter 1945”
Föreläsningarna äger rum på Östergötlands museum i Wallenbergsalen, om inte
annat anges, kl 18.30.
Entréavgift: Seriebiljett ( 8 föreläsningar.) medlemmar i ÖKF 250 kr , övriga 380 kr
Enstaka biljett: medlemmar i ÖKF 40 kr, övriga 60 kr, konststud. gratis

Östergötlands museum
På museet visas ”Gästspel”, svenskt måleri från1900-taletsförsta hälft t.o.m. 25 sept

Saabs Konstförening
Som ett led att vidga konstutbudet har vi etablerat ett samarbete med Saabs
konstförening och bifogar dess utställningsprogram för hösten.

Medlemsvärvning
För att öka vårt medlemsantalet vänder vi oss till våra trogna medlemmar och ber
dessa att till konstintresserade vänner presentera vårt nya programblad som bifogas.

Årsavgiften
För de som ännu inte har betalat årsavgiften, men vill deltaga i den stora jubileumsutlottningen i dec. (med konst för 90.000:-) , bifogas en inbetalningstalong med
önskan om en snabb betalning före den 31 okt.

E-postadresser och adressändringar
För att underlätta medlemskontakterna önskar vi få in e-postadresser från så många
medlemmar som möjligt. Vänligen meddela e-postadress, namn och tel-nr till Karin
Theorell, Västra vägen 22, 58234 Linköping, e-post ktheorell@hotmail.com
Med vänlig hälsning och förhoppning om en skön och konstrik höst !
Styrelsen genom Jan Wahlstein, ordf.

SE, LÄR OCH UPPLEV MED
ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING

