Östgöta Konstförening
Första höstprogrammet 2013
Välkommen att fira Gottfrid Larssondagen!
Lördagen den 10 augusti kl 13.00 – 17.00 i Gottfrid Larssons ateljémuseum på
Skänningegatan 9 i Vadstena är det öppet hus, fri entré.
I Spetsmuseet på samma gård uppmärksammas samtidigt Inez Pettersson, entré 20
kronor. Passa också på att titta in i Skomakarstugorna som är öppna denna dag.
Kaffeservering finns i den sköna trädgården. Ta med paraply, det brukar hålla regnet
borta.
Kl. 14.00 föreläsning av Göran Söderström, om ”Industrimonumentet” Gottfrid
Larsons största projekt.
Kl. 15.00 föreläsning om Gottfrid Larsson av Stefan Hammenbeck.
Kl. 16.00 läser Ingegerd Lindaräng dikter.
Gottfrid Larsson föddes 1875 i Narveryd, Vallerstad socken i Östergötland. Han
studerade konst vid Tekniska Skolan, numera Konstfack, i Stockholm. Efter fortsatta
studier i Paris gjorde han många resor runt om i Europa. Sina skulpturer visade han
på utställningar både i Sverige och i utlandet t.ex. i S:t Petersburg, München och San
Francisco.
Mellan åren 1920 och 1932 drev han tillsammans med Edward Berggren en
konstskola i Stockholm.
Gottfrid Larsson var 1921 med och startade Östgöta Konstförening och var
under många år föreningens utställningskommissarie.
På julafton 1947 avled han och två år senare köpte hans änka Möllergården i
Vadstena för att inreda ett ateljémuseum med Gottfrids skulpturer. Hon donerade
sedan gården och skulptursamlingen till Vadstena kommun. Donationen förvaltas av
en styrelse vars medlemmar utses, dels av Vadstena kommun, dels av Östgöta
Konstförening, som också tillsätter styrelsens ordförande.
Varmt välkommen!
Vänd

Föreläsningar
Tisdagen den 3 september kl.18.00
IN-THROUGH-OUT - i ljuset av Fibonacci
Ulla Ridderberg scenograf och ljuskonstnär berättar om den konstnärliga gestaltningen av nya
gång- och cykeltunneln, korsningen Industrigatan / Östgötagatan i Linköping
Plats: Östgötarummet
I samarbete med Östergötlands Museum och Folkuniversitetet.
Entré: medlemmar i ÖKF 40 kr, övriga 60 kr, konststuderande gratis.

Tisdagen 1 oktober kl.18.00

Hur hänger fotografi och konst ihop?
Björn Larsson adjunkt i fri konst med inriktning på fotografi på Kungliga
Konsthögskolan ger en fotografisk samtidsorientering.
Plats: Wallenbergsalen
I samarbete med Östergötlands Museum och Folkuniversitetet.
Entré: medlemmar i ÖKF 40 kr, övriga 60 kr, konststuderande gratis.

Tisdagen den 12 november kl.18.00

Vad är original?
Leif O Pehrson fotograf och konstnär
Från fotografins kopior på fotopapper via konstens litografier till dagens digitala
metoder.
Plats: Östgötarummet

I samarbete med Östergötlands Museum och Folkuniversitetet
Entré: medlemmar i ÖKF 40 kr, övriga 60 kr, konststuderande gratis.

Vänd

Resa
Den 29 september gör vi en resa söder ut bl.a. till Jönköpings länsmuseum,
Vandalorum, Habo träkyrka…
Se separat inbjudan.

Under samma tak
Östgöta Konstförenings jurybedömda utställning kommer att genomföras med
vernissage den 21 september 2014 och finissage under januari 2015 på
Östergötlands museum.
Inbjudan att ställa ut kommer att annonseras på
Under samma taks hemsida
www.undersammatak.nu
och
Östgöta Konstförenings hemsida
www.ostgotakonstforening.se

Ny postadress
Östgöta Konstförening
Box 232
581 02 Linköping

Med vänlig hälsning!
Styrelsen genom Björn Gustavsson, ordförande. 070-6655101
www.ostgotakonstforening.se

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING!

