KONSTHISTORISKA KLUBBEN
I LINKÖPING

Program våren 2015
10 februari kl. 1800, Art after Work i Passagen "Anders Zorn i blickfånget" med
Peter Nordin.
Peter Nordin tidigare intendent på Zornmuseet är numera doktorand vid Linköpings
universitet. Som vanligt har Art after work socialt mingel med lite vin och tilltugg som vår
klubbmästare ordnar.
Anmälan till Kerstin Lundin senast 6 feb tel. 013-13 17 74 (vissa tider telefonsvarare) mobil
070-340 90 43, mailadress: kerstin.lundin@bredband.net
7 mars kl. 1300 KKLs årsmöte i Wallenbergsalen, Östergötlands museum.
Separat kallelse med dagordning kommer!
7 mars kl. 1400 föreläsning i Wallenbergsalen, Östergötlands museum med
Birgitta Sandström: "Emma Zorn – en av våra mest betydande konstnärshustrur".
Birgitta Sandström utkom under 2014 med boken ”Emma Zorn”. En omfattande bok om
hustrun till vår internationellt kände nationalmålare Anders Zorn. Hon var den goda fen som
svingade sitt trollspö i skuggan av sin mästerlige make.
Birgitta Sandström har varit chef för Zornmuseet i Mora i 17 år. Emma Zorn var hennes
morfars moster och Sandström har haft tillgång till både släktingars och Morabors
vittnesmål, liksom ett mycket stort och i huvudsak opublicerat källmaterial, främst brev.
9 april kl. 1800 föreläsning i Wallenbergsalen, Östergötlands museum med
Torsten Gunnarsson: "Carl Larsson - Sveriges mest mångsidige och populäre
konstnär".
Torsten Gunnarsson har tidigare varit verksam som intendent på Nationalmuseum. Han har
bl. a arbetat med den stora Carl Larsson- utställningen i Paris numera i Danmark. Carl
Larssons produktion var otroligt mångsidig - han var verksam inom alla konstnärliga grenar.
I Torsten Gunnarssons bok om Carl Larsson, visas konstnärens världsberömda frilufts- och
familjemålningar, men här behandlas också mindre kända delar av Carl Larssons produktion.
21 april kl. 1800 Art after Work i Passagen: "Semiotik – konsten att tolka bilder"
med Mikaela Långedal
Semiotik (av grekiska semeion: tecken) är ett samlingsnamn för teorier om och studiet av
tecken. Vi får chansen att tyda och tolka de tecken som bilder förmedlar genom olika tider i
konstens historia.
Anmälan till mingel: Kerstin Lundin senast 16 april tel. 013-13 17 74 (vissa tider
telefonsvarare) mobil 070-340 90 43, mailadress: kerstin.lundin@bredband.net
VÄND!

19 maj kl. 1700 Parkvandring med arkitekt Anita Arbrandt
Vi besöker bl. a Domkyrkoparken, Biskopsparken och Slottsparken.
Samling vid Domkyrkan kl. 1700
26-27 maj Resa till Dalarna
Vi gör en upptäcktsresa i Dalarna tillsammans med vår egen medlem Inga Eriksson som
guide. Inga är född och uppvuxen i Sundborn och kommer att ge oss unika upplevelser i en
miljö som några av oss tror oss känna till.
Se separat information.
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