Östgöta Konstförening
Andra vårprogrammet 2015
Konstvänner!
Nu är det vår! Så härligt att kunna få skriva det.Det är också dags för det
andra medlemsbrevet för i år.
Vid föreningens årsmöte den 28 mars delade vi ut
årets Olga Nilsson-stipendium på 10.000 kronor.
Det gick den här gången till konstnär Jimmy Gustavsson, från Bestorp,
med motiveringen:
”Jimmy Gustavsson har under många år hållit fast vid och skickligt
utvecklat sin personligt, expressiva stil, både inom måleriet och
teckningen.
Hans fantasifulla djur och figurer har ett angeläget budskap och söker
ofta intensiv ögonkontakt med betraktaren.
De kraftiga och väl balanserade färgerna, till synes snabbt anbringade,
är mycket medvetet placerade i sökandet efter det maximala uttrycket.”
På årsmötet valdes Anders Lindkvist in som ny medlem i styrelsen. Vi
önskar honom välkommen.

Föreläsning.
Torsdagen den 23 april kl. 18.00 träffas vi i Wallenbergsalen för att
lyssna till konstnär Peter Johansson.
Han ska berätta om sig och sin konst och vi kan lova att det blir både
tankeveckande och underhållande.
Peter Johansson är född och uppvuxen i Dalarna, men numera bosatt i
Malmö. Han betecknar sitt tidiga konstnärskap som en 15-årig
forskningsresa genom svenskheten. I skulpturer och installationer har
han ohejdat och framgångsrikt tagit itu med omhuldade svenska
företeelser som dalahästar, falukorv och röda stugor.
Framför allt vill han att hans konst ska angå många människor genom att
vara fysisk, direkt och visuell. Gärna också locka till skratt.
Medlemmar betalar 40 kr. övriga 60 kr.
Vi samarbetar med Saabs Konstförening, Östergötlands museum och
Folkunivrsitetet om detta.

Resor.
Vårresan till Skåne och Danmark 17-19 april är glädjande nog
fulltecknad och vi önskar resenärerna en trevlig resa, rik på upplevelser
och intryck.
Vår planerade resa till Stockholm och konsthallen Artipelag kan tyvärr
inte bli av i vår, men den flyttar vi till den 12 september istället!
Anteckna datumet redan nu!
Anmälan till resan kommer i höstens första programutskick tillsammans
med ytterligare information om ev. museibesök.
Gottfrid Larsson-dagen.
I Vadstena den 15 augusti kl. 13-16 firar vi den årligen återkommande
Gottfrid Larsson-dagen. Skulptören Gottfrid Larsson(1875-1947) var
1921 en av initiativtagarna till bildandet av Östgöta Konsförening.
Temat för årets dag med focus på Gottfrid Larsson är:
”Konsten att skulptera i sten” och ”Möllergården, platsen för
skulpturmuseet.” Vi får möta en konstnär som berättar om hur man
arbetar i sten, höra om Möllergården och trädgårdens historia och hur
skulpturmuseet kom till. Dessutom får vi se Vadstena spetsmuseums
utställning med ”vassa” mönster i mjukt material av mönsterskaparen
Johanna Pettersson.
Östgöta Konstförening samarbetar om detta med Vadstena
spetsmuseum, Stiftelsen Gottfrid Larsson-gården och Östergötlands
Museum.
Anteckna även detta arrangemang i almanackan redan nu!
Vi ser nu först fram emot att se er på Peter Johanssons föreläsning den
23/4 och sen önskar vi er en riktigt skön konstsommar!
Styrelsen genom
Björn Gustavsson, ordförande

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING !

