Östgöta Konstförening

FÖRSTA VÅRPROGRAM 2012
Vårt jubileumsår avslutades med en uppskattad konstutlottning den 3 dec och en
välbesökt finissage den 15 jan med stipendieutdelning till Amie Stålkrantz och Mika
Liffner. Vi fortsätter nu vårens program med konstresor och konstbildningsarbete.
Våra konstresor
Första ”soppresan” blir till Norrköping onsdagen den 29 februari för att under Kerstin
Holmers kunniga ledning se utställningen om den mångsidiga konstnären Tyra
Lundgren. Avresa från museet kl 17.15. Anmälan till Brit Assarsson, tel 013-158567
eller anne-marie@grubbstrom.com senast den 17 februari. Avgift 250:- som betalas
i bussen innefattar bussresa, visning och soppa.
Nästa resa blir en upplevelserik 4-dagars färd till Tallin, Pärnu och Riga den 10 maj.
Utförligt program bilägges.
Årsmötet
Föreningen håller sitt årsmöte lördagen den 31 mars kl 13.00 i Wallenbergsalen på
Östergötlands museum. Mötet inleds med att Stefan Hammenbeck, konstintendent på
museet, presenterar boken ”Om konst”. Efter sedvanliga mötesförhandlingar får vi kl
14.00 lyssna till linköpingskonstnären Wolfgang Peter Menzel, som utfört flera
utsmyckningar i staden, berättar om sitt konstnärskap under titeln ”Ordning och oreda”.
Studiecirkel om konst
Utifrån det intresse som visats boken ”Om konst” har vi för avsikt att starta en studiecirkel med utgångspunkt i boken men med syftet att fördjupa och belysa några av
stipendiaternas vidare konstnärliga utveckling. Studieprogram och intresseanmälan
bifogas, senaste anmälningsdag är 27 februari.
Föreläsningar i samarbete med Östergötlands museum och Folkuniversitetet
Säsongen inleds tisdagen den 28 febr med ett samtal om konst mellan konstnären
Stefan Teleman, Norrköping, och konsthallchefen Christer Fällman i Östgötarummet.
Vårens tema är: Om konst….textil sådan.
Tisdagen den 27 mars föreläser professor emerita Kerstin Wickman om” Modern
svensk textilkonst”.
Tisdagen den 10 april föreläser Petter Hellsing om ”Samtidsmönster-textila vägar”.
Tisdagen den 24 april presenterar och diskuterar tre textilkonstnärer från Östergötland sitt konstnärskap: Inger Hasselberg, Lillevi Hultman och Anneli Lindberg.
Föreläsningarna äger rum på Östergötlands museum i Wallenbergsalen, om inte
annat anges, kl 18.30. Entré: medlemmar i ÖKF 40 kr, övriga 60 kr, konststud. gratis.
Östergötlands museum
Utställningen med Peter de Wit pågår t.o.m. 5 februari. Därefter visas Svensk
popkonst,1962-76, under tiden 29 jan-18 mars som åtföljs av Mette Prawitz,” Kläder i
förändring - kläder som förändrar” under tiden 25 mars-6 maj.

Norrköpings Konstmuseum
Utställningen om Tyra Lundgren,11 febr-27 maj, visar på hennes mångsidiga
konstnärskap som omfattade såväl glas, måleri, grafik, skulptur som keramik.
SAABs Konstförening
Som ett led i att vidga konstutbudet har vi etablerat ett samarbete med Saabs
Konstförening och bifogar därför dess utställningskatalog för våren.
Höstens stora konstutlottning
Föregående års stora kostutlottning, till ett sammanlagt värde av ca 100.000:-,
ägde rum den 3 december och inleddes på sedvanligt sätt med glögg och
pepparkakor till de 125 närvarande. De lyckliga vinnarna var i tur och ordning:
1 Jane Andersson
2 Monica Malmqvist
3 Berit Johansson
4 Anna-Lisa Lewén
5 Birgitta Eriksson
6 Inger Södergren
7 Gösta Lind
8 Eva Persson
9 Ingegärd Wranne
10 Bertil Almlöf
11 Ingrid Freden Karlsson
12 Georges Sussly
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Urban Hansson
Ulrik Samuelsson
Rolf Lindeborg
Ingalill Örtnäs
Börje Rolff
Lennart Fredriksson
Nils Olov Rundblad
Maj-Britt Bengtsson
Lena Wahlstedt
Gunnar Eklund
Birgit Linde
Ragnhild Segner
Einar Berggren
Ingvar Kopp
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Lars Wåtz
Torbjörn Hesselbring
Christina Ruthger
Jan Lindström
Marianne Biander
Lars-Ingmar Johansson
Sonja Glimstedt-Hall
Beit Sörensson
Ludmilla Lagesson-Adrasko
Gene Hivander
Ann-lis Enlund
Marianne Johansson
Kurt Nyblom
Tove Holm

Vinnarna gratuleras !
Årsavgiften
Inbetalningstalong bifogas med önskan om en snabb betalning före den 1 mars.
Jubileumsboken ”Om konst”
Vår mycket uppskattade jubileumsbok, som fått så många lovord, skänker vi till alla
våra medlemmar som betalat 2011-års avgift på 200:- (konstnärer 100:-). Skulle
någon ännu inte fått boken ges möjlighet att kvittera ut den innan årsmötet, kl 13.0014.00 eller i samband med våra konstsamtal eller föredrag på museet under våren.
Dessutom kan man få den hemskickad med posten om man betalar 70:- på
föreningens plusgiro 160422-2.
Medlemsvärvning
Minns ni Mikael Nilssons uppskattade och uttrycksfulla flock med 20 stycken råkor på
utställningen ”Under samma tak”?
Hela flocken inköptes av konstföreningen för att styckevis ges som en uppskattad
belöning till den som värvar tre nya medlemmar i år men också för att utlottas i
december om några finns kvar då.
Nya medlemmar anmäls med namn, adress, tel-nr och e-postadress till Karin
Theorell, Västra vägen 22, 58234 Linköping, eller e-post ktheorell@hotmail.com
Med vänlig hälsning och förhoppning om en snar vår !
Styrelsen genom Jan Wahlstein, ordf.
013-130848, v. ordf Björn Gustavsson 070-6655101
www.ostgotakonstforening.se

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING

