Program sommaren och hösten 2018
Konsthistoriska klubbens program under sommaren och hösten 2018 innehåller många intressanta
möjligheter till berikande konstupplevelser. Vi gör utflykter både i vår närhet och till huvudstaden
och lyssnar på föreläsare som genom sin forskning kommer med nya infallsvinklar på tidigare kända
konstnärer och arkitekter och sist men inte minst träffar vi medlemmar varandra.
Föreläsningarna sker i samverkan med Östergötlands museum och Folkuniversitetet. Entré 60:- för
icke medlemmar.
Varmt välkomna till sommarens utflykter och höstens program!
Styrelsen

12 juni 14.30 Sommarutflykt och
konstcafé Galleri Vreta Kloster

12 september Resa till Nyköping
och Artipelag

Konsthallen Artipelag

Träskulptur Inga Hjohlman

Bulle Davidsson visar oss utställningen med
skulpturer av Inga Hjohlman. Hennes träskulpturer utgör oftast en slags porträtt av
bland annat kor och andra djur. Kostnad inkl.
fika 50 kr som betalas på plats.
Avfärd från parkeringsplatsen i
Trädgårdsföreningen kl. 14.00 vid anmälan
ange om du åker i egen bil eller vill ha skjuts.
Medpassagerare delar på bilkostnaden.
Anmälan till Gullbritt Weiland senast fr 8 juni
gullbrtt.weiland@telia.com eller 070-2718690

Vi besöker silversmeden Anna-Stina Åberg i
hennes ateljé i Nyköping och
Bloomsburygruppens utställning på Artipelag
För detaljer se bifogat program.

3 oktober 18.00-20.0 Art after work
Konsthallen Passagen

anseende som fortfarande påverkar stadens
utbyggnad.

14 november 17.00 Linköpings
slotts- och domkyrkomuseum

Astid Sylwan målning

Konstnärlig utsmyckning i bostadshus och
offentlig miljö
Ett samtal med Michael Cocozza och
konstnären Claes-Åke Schlönzig
Anmälan till Kerstin Lundin senast fr 28
september kerstin.lundin@bredband.net,
013-131774 eller 0703409043
Livets träd i Linköpings Domkyrka

17 oktober 18.00 Föreläsning
Wallenbergsalen Östergötlands
museum

Guidad visning av utställningen Från skiss
till verk i Linköpings domkyrka. Stiftelsen
Professor B Risbergs Donationsfond.
Guide Christel Storm. Max 30 p. Kostnad för
visning entréavgift 100 kr, som betalas
kontant på plats
Anmälan till Gullbritt Weiland senast mån 12
nov gullbrtt.weiland@telia.com eller 0702718690

Konsistoriegatan i Linköping

Gustaf Linden arkitekt och stadsplanerare
Föreläsare Anita Arbrandt.
En berättelse om staden Linköping, dess
stadsarkitekt Gustaf Linden och
byggnadsnämnd i samklang med samtidens
stadsbyggnadsideal. En beskrivning av en
generalstabsplan med internationellt

6 december 18.00 Föreläsning
Wallenbergsalen Östergötlands
museum

Ivan Augelii, Målning av en bergskedja i Marocko

Målaren och mystikern Ivan Augéli – ”Min
konst skall en dag förklara mitt livs
excentriciteter”
Föreläsare Niclas Franzén
Ivan Augéli är en av svensk konsthistorias
verkliga särlingar. Svaren på frågan vem Ivan
Augéli var är otaliga och ofta motsägelsefulla.
Men kanske är det just därför han fortfarande
känns så aktuell över 100 år efter sin tragiska
och för tidiga bortgång.

