Konsthistoriska klubben i
Linköping
Program våren 2020
5 februari 18.00
Art after work Vagnhallen
Föreningshuset Fontänen
Årsmötesförhandlingar och därefter en
presentation av 2019 års Konstvetaren
Som avslutning bjuds på enklare måltid till
självkostnadspris 100 SEK.
Kostnad för måltiden betalas till
Konsthistoriska klubbens PG 730 724-2

Föreläsare: Stefan Hammenbeck

Såsom i en spegel - att se och bli sedd
Självporträttets olika perspektiv
”Alltså läsare, är det jag själv som är ämnet för
min bok” skriver Montaigne i Essäer 1580

För deltagande i måltiden görs anmälan senast
14 mars till Kerstin Lundin
kerstin.lundin@bredband.net , 013-131774
eller 0703-409043

1 april Konst och kulturresa till
Borås

Detta har inspirerat mig att fördjupa mig i
jaget som ämne i bildkonsten.
Är det som Cosimo de Medici på 1400-talet
menade, att varje konstnär målar sig själv?
För deltagande i mingel anmälan senast 31
januari till Kerstin Lundin
kerstin.lundin@bredband.net, 013-131774
eller 0703-49043

21 mars klockan 14.00

Årsmöte och release av 2019 års
Konstvetaren Vagnhallen
Föreningshuset Fontänen

Jan Töve

Vårens konstresa leder till Borås och börjar
med en guidad visning på Abecita

konstmuseum med fotoutställningar.
FÖRTROLLANDE UTTRYCK av Mattias Hammar
och LANDSCAPE IN BETWEEN OCH NIGHT
LIGHT av Jan Töve.
I Hammars naturalistiska makro-fotografier får
vi möta flicksländor, trollsländor och andra
varelser som representerar en, för de flesta av
oss, okänd värld.
Töve visar landskapsbilder ur intressanta
perspektiv.
Därefter följer lunch och en stadsvandring
med muralmålningar och skulptur ledd av
Lennart Wasling.
Dagen i Borås avslutas med en guidad visning
av en färgsprakande retrospektiv utställning
med verk av designern Gianni Versace på
Textilmuseet.

De som önskar fika på resan Linköping/Borås
tar själva med vad de vill ha.
Anmälan till Ingrid Andersson 070-0923436
eller (helst) via e-post
ingrid15andersson@gmail.com senast den 20
mars. OBS begränsat antal deltagare för KKL
är 25 personer
Efter vårt besked om plats för deltagande
insätts beloppet 650 kr på PG 73 07 24-2.
Anmälan är bindande efter anmälningstidens
utgång.
Resan är ett samarrangemang med Östgöta
Konstförening.

22 april 18.00
Art after work Vagnhallen
Föreningshuset Fontänen

Program
07.30

Avresa Borggården

Camilla Lothigius. Bunt

09.00

Kort stopp nära Jönköping

Offentlig konst

10.30

Ankomst Borås

Föreläsare: Camilla Lothigius

10.30

Abecita guidad visning

Camilla berättar om sin verksamhet som
projektsamordnare för offentlig konst i
Linköping. Hon är även utövande konstnär.

12.00 -12.30 Ev. shopping
12.40

Lunch på The Company

13.40

Stadsvandring ca 1,5 tim.

15.45

Textilmuséet guidad visning

17.15

Hemresa

Pris: 650kr I priset ingår bussresa, lunch och
guidningar på Abecita och Textilmuséet.

För deltagande i mingel anmälan senast 17
april till Kerstin Lundin
kerstin.lundin@bredband.net, 013-131774
eller 0703-49043

3 juni
Utflykt till Vadstena och den nya
skulpturparken

Linn Marie Carlehed. Det fria mötet

Vadstena Folketspark kommer att bli en
Skulpturpark. 6 juni 2019 invigdes fyra
skulpturer och den 30 maj 2020 kommer
ytterligare fyra skulpturer att avtäckas. Syftet
med Skulpturparken är att med kulturens
hjälp återta folkparkens roll som en naturlig
mötesplats för människor.
Vi kommer att få en guidning av
skulpturparken och dess skulpturer samt en
konstvandring i Vadstena. Vi planerar givetvis
också att besöka ett café för en trevlig
samvaro och en kopp gott kaffe.
Kostnad för guidning och fika 200 kr som
betalas till Konsthistoriska klubben PG
730724-2
Vi samlas på parkeringsplatsen i
Trädgårdsföreningen kl 13.00 för avfärd med
bil. Vid anmälan ange om du åker i egen bil
och i så fall om du kan ta med passagerare
eller vara passagerare. Medpassagerare delar
på bilkostnaden.
Anmälan till Gullbritt Weiland senast 28 maj
gullbritt.weiland@telia.com eller 070-2718690

