Höstens program 2015
Kära medlemmar i Konsthistoriska klubben!
Hösten 2015 blir som vanligt en fin tid för konstbildningsupplevelser i Konsthistoriska klubben! Vi
har ambitionen att våra program ska berika och befrukta varandra så att teman fördjupas och visar
konstens mångsidighet, väcker tankar och stimulerar sinnen.
Vi startar hösten med Art After Work i september då Karin Ström Lehander presenterar en av våra
hittills relativt okända, men mycket intressanta symbolister, Tyra Kleen. I oktober gör vi en resa till
Sthlm och ser utställningen ”Symbolism och dekadens” på Waldemarsudde, där hon finns
representerad. Och i Konstvetaren 2015 kommer en artikel om symbolismen av Niclas Franzén.
Vid Art After Work i oktober kommer vi att introducera ytterligare ett av tänkta resmål, Ruhr
Triennalen som är en festival för kulturupplevelser av många slag. Wolfgang Schmidt från
Linköpings universitet berättar om och visar bilder från Ruhr Triennalen. Som vanligt har vi en
lättare förtäring vid AAW!
Höstens föreläsningar är ett par riktiga ”höjdare”! Mårten Castenfors chef för Stockholm konst och
Liljevalchs håller föreläsning om ”Hertha Hillfon – en keramisk förnyare i slokhatt. Några ord om en
utställning, ett konstnärskap och den magiska ateljén”. Hertha Hillfon, keramikern som förnyade
allt: från experimentella lerbyggen till vardagens rekvisita, abstrakta experiment och bruksföremål
till symboliska stoder och porträtt.
Thomas Hård af Segerstad, fil dr vid Konstvetenskapliga institutionen Uppsala universitet, kommer i
samband med vårt Höstmöte i november och ger en föreläsning om:
”Caravaggio – en barockkonstnär i vår tids ljusdunkel”. Under hösten kommer en del av
seminariegrupperna att ägna sig åt Caravaggio ur flera perspektiv.
KKLs Biblioteksgrupp bjuder i början av oktober in till öppet hus på vårt bibliotek i Skådebanans
lokaler, för att stimulera till läsning av både nyinköpta och gamla böcker som medlemmar skänkt till
klubben. Biblioteksgruppen kommer att presentera vad som finns tillgängligt och hur det går till att
låna. En intressant frågetävling utlovas, som följs upp den 3 dec. Passa på att ta en kopp kaffe med
biblioteksgruppen!
Seminarieverksamheten pågår som vanligt på fredagar och vi har plats för någon ytterligare
intresserad. Hör av dig till Eva Flogell e-post eva.flogell@liu.se eller mobil 0705164644.
På vår hemsida http://www.konsthistoriskaklubben.se/ hittar du fortlöpande information om KKLs
verksamhet och kortare reportage om de händelser som varit.
Varmt välkomna till en intressant höst i KKLs regi!
Styrelsen gm
Eva Flogell ordf.

Höstprogram 2015
23 september 1800 ”Tyra Kleen - en dold symbolist”
Föreläsare: Karin Ström Lehander
Art After Work på Passagen, som vanligt med enklare förtäring.
Anmälan till Kerstin Lundin senast 20 sep. tel. 013-13 17 74 (vissa tider telefonsvarare)
mobil 070-340 90 43, mailadress: kerstin.lundin@bredband.net
6 oktober 1500 -1700 Öppet hus på KKLs bibliotek Skådebanan i Trädgårdsföreningen.
Vi bjuder på kaffe!
8 oktober 1800 ”Hertha Hillfon – en keramisk förnyare i slokhatt. Några ord om en
utställning, ett konstnärskap och den magiska ateljén”
Föreläsare: Mårten Castenfors
Wallenbergsalen Östergötlands museum
21 oktober 1800 ”Ruhr Triennalen”
Föreläsare: Wolfgang Schmidt
Art After Work på Passagen, som vanligt med enklare förtäring.
Anmälan till Kerstin Lundin senast 18 okt. tel. 013-13 17 74 (vissa tider telefonsvarare)
mobil 070-340 90 43, mailadress: kerstin.lundin@bredband.net
22 oktober Resa till Sthlm Waldemarsudde. Utställningen” Symbolism och dekadens”
Vi ser även utställningen med Karin Broos foto och Waldemarsuddes stipendiat Åke
Andrén. I resans pris ingår buss, entré, guidning, lunch och kaffe. Pris: 1100: Anmälan till Ingela Gustafsson senast den 1 okt. epost:ingela.m.gustafsson@bredband.net
Tele:013-21 44 99 mobil:073-820 10 16
14 november 1400 ”Caravaggio – en barockkonstnär i vår tids ljusdunkel”
Föreläsare: Thomas Hård af Segerstad
Wallenbergsalen Östergötlands museum
14 november 1530 Höstmöte för KKLs medlemmar
Hagdahls kök Östergötlands museum
Anmälan till Kerstin Lundin senast 10 nov. tel. 013-13 17 74 (vissa tider telefonsvarare)
mobil 070-340 90 43, mailadress: kerstin.lundin@bredband.net
3 december 1800 Biblioteksgruppen presenterar böcker, kanske Julklappstips, samt
dragning av frågetävlingens vinnare och genomgång av de rätta svaren.
Art After Work Skådebanans lokaler i Trädgårdsföreningen
Anmälan till Kerstin Lundin senast 1dec. tel. 013-13 17 74 (vissa tider telefonsvarare)
mobil 070-340 90 43, mailadress: kerstin.lundin@bredband.net

