Vårprogram 2014
Onsdag 19 februari ”Se genom nålens öga” föredrag av konstnär Henriette Ousbäck
Torsdag 20 mars

”En målad historia” föredrag av intendent Per Dahlström, Gbgs Konstmuseum

Onsdag 26 mars

Distriktsstämma med föredrag av konstnär Nils Ramhöj

Lördag 26 april

Gemensam Utbildningsdag för Västra Götalandsdistrikten i Skövde

Lördag 10 maj

Resa till Lars Lerin utställning på Strandverket Konsthall i Marstrand

Onsdag 19 februari ”Se genom nålens öga” föredrag av konstnär och intendent Henriette Ousbäck
Henriette Ousbäck är utbildad i textil vid Konstindustriskolan, numera HDK och är en välrenommerad konstnär med
gedigna erfarenheter och meriter. Hon har arbetat med de flesta textila tekniker men så småningom blev det mest
det fria broderiet som hon fastnade för, gärna i kombination med andra tekniker. Henriette arbetar med bilder i både
det lilla och det stora formatet, är också intresserad av att gestalta tredimensionella broderier. Sedan 1995 arbetar
hon även som intendent på Göteborgs Stads kulturförvaltning framför allt med inköp av konst och utplacering av
konst på kommunala arbetsplatser.
Sedan några år driver Henriette bloggen Fibertiger med fokus på textilkonst och det fria broderiet och med
målsättningen att slå ett slag för den textila konsten på alla nivåer. Gå in och titta på den! Se Fibertiger
Tid
kl 18.00
Plats: Gröna rummet, Konstepidemien (hållplats Linnéplatsen)
Pris: 100 kr lättare förtäring med ett glas vin eller alkoholfritt
Sista anmälningsdag: 12 februari

Torsdag 20 mars ”En målad historia” föredrag av intendent Per Dahlström, Gbgs Konstmuseum
i samarbete med SU/Sahlgrenskas konstförening
Föredrag om Konstmuseets utställning En målad historia om historiemåleri under 1800-talet.
”Det svenska historiemåleriet från 1800-talet är en bildskatt i ofta storslagna format som skildrar svenska
framgångar och katastrofer i detaljrika och myllrande bildscener. Det är visuellt fascinerande bilder som inte minst
genom sin storlek understryker hur man såg på vikten av ämnet. Tillsammans väver bilderna en berättelse som varit
med om att forma dagens uppfattningar om begreppet svenskhet och vad som ingår i bilden av att vara svensk. Men
vems historia är det som berättas och på vilket sätt påverkar detta vår självbild idag?” Från museets hemsida.

Tid
kl 17.30
Plats: Hjärtats aula, Sahlgrenska sjukhuset
Pris: 50 kr ingen förtäring
Sista anmälningsdag: 13 mars

Onsdag 26 mars Distriktsstämma och efterföljande föredrag av konstnär Nils Ramhöj
Årsmöte med sedvanliga förhandlingar och val.
Därefter kommer Nils Ramhøj att tala om ”Konstnärens rum” och Konstepidemin utifrån den nyss utgivna boken om
Konstepidemin. Nils är i grunden tecknare och målare men arbetar även med installation, performance och foto.
Hans verk handlar ofta om kärleks- och familjerelationer såsom i den uppmärksammade utställningen och boken
Bilder av en far.
Nils Ramhöj har sin ateljé på Konstepidemien, se mer på denna länk.
Tid: 18.00
Plats: Restaurangen Blå huset, Konstepidemien (hållplats Linnéplatsen)
Pris: 100 kr som inkluderar lättare måltid med vatten/lättöl, kaffe och kaka. Vin går att köpa.
Sista anmälningsdag: 19 mars
Motioner till årsmötet kan skickas med e-post senast den 12 mars till
adress goteborg@sverigeskonstforeningar.nu

Lördag 26 april Gemensam Utbildningsdag för Västra Götalandsdistrikten i Skövde
Välkommen till en utbildningsdag som distrikten Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg samarbetar kring.
Stort tack till Sensus Studieförbund som vi samarbetar med!
Välkommen och varma konsthälsningar från ordförande i:
Distrikt Bohuslän
Britt-Marie Ryberg

Distrikt Göteborg
Kerstin Vahlquist

Distrikt Skaraborg
Margrét Kållberg

Distrikt Älvsborg
Birgitta WestergrenLenken
Utbildningsdag anordnas av Skaraborgsdistriktet och bland annat planeras besök på nyrenoverade Kulturhuset i
Skövde och hos skulptör Henrik Allert.
Vi återkommer med program.

Lördag 10 maj

Resa till Lars Lerin utställning på Strandverket Konsthall i Marstrand

”Lars Lerin betraktas som Nordens främste nu levande akvarellkonstnär. Utställningen Lars Lerins Värld är ett försök
att för första gången ringa in Lerins hela konstnärskap. Förutom hans närmast ikoniska akvareller så kommer vi för
första gången få möta mästerfotografen Lerin. Utställningen visar ett 70-tal färgfotografier tagna framförallt under
resor i Brasilien. Motiven är oftast övergivna hundar och katter fångade i olika tillstånd. Det är lätt att uppfatta dessa
fotografiska studier som ett slags symboliskt självporträtt, som en spegel av konstnärens dramatiska liv.
Lars Lerin har genom åren publicerat ett 50-tal böcker med egna illustrationer och texter. En särskild avdelning av
utställningen presenterar författaren Lars Lerin.”
Från konsthallens broschyr.
På utställningen får vi även möta Lars Lerin i Sara Broos dokumentär ”För dig naken” (2012) och den ger också en
inblick i konstnären Lars Lerins olika inspirationskällor.

Vi reser i chartrad buss till Marstrand och får en guidad visning av Hasse Persson, konstnärlig ledare på Strandverket
Konsthall och efter visningen äter vi lunch tillsammans i konsthallens café. Hemresan görs med Västtrafiks
Marstrandsexpress för egen slant, vilket ger möjlighet att göra en kortare eller längre promenad genom den vackra
trähusbebyggelsen på ön.
Tid: kl 10.00
Plats: Drottningtorget, framför entrén till Clarion Hotell Post
Pris: 250 kr som inkluderar buss- och färjeresa till Marstrand, inträde och guidning av utställningen och lunch på
konsthallens café. Hemresan görs för egen slant.
Sista anmälningsdag: 29 april
Betalning för resan insättes på vårt plusgirokonto 91 68 70 - 9 senast 30 april.
Hemresa: Marstrandsexpressen avgår från Marstrands färjeläge kl 14.24 och 16.24 och kostar 47 kr för
kontoladdning eller 60 kr för enkelbiljett.

VÄLKOMMEN OCH GLÖM INTE ATT VISA PROGRAMMET FÖR DINA ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR !
#

Boka in aktiviteterna redan nu – Skicka anmälan
per e-post till:
goteborg@sverigeskonstforeningar.nu
per post till:
SK c/o Kerstin Vahlquist, Bildradiogatan 2, 421 34 Västra Frölunda
eller per telefon 031-451434 eller 0739-828114
plusgirokonto nummer:

91 68 70-9

Vid återbud eller brådskande besked ring ordförande Kerstin Vahlquist.
Om återbud kommer så sent att vi inte har möjlighet avboka mat eller
annat som medför kostnad, förbehåller vi oss rätten att debitera avgiften.
Vi återkopplar alltid din anmälan och ger dig besked om plats finns eller inte.
Om aktiviteten INTE är fullbokad efter att sista anmälningsdatum passerat,
finns möjlighet för icke-styrelsemedlemmar i anslutna konstföreningar att
delta.
SK – Sveriges Konstföreningar - är en partipolitiskt obunden ideell
organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars
intressen. Organisationen är uppdelad på 24 distrikt, alla med egen styrelse.
Göteborgsdistriktet ingår i Västra Götalandsregionen tillsammans med
Älvsborgs – Bohus – och Skaraborgsdistriktet. Förbundet har kansli i Malmö och
bildades 1973.
Från kansliet i Malmö uppmanas Du att skicka in aktuell styrelselista
samt senaste verksamhetsberättelse.
Hemsida:
www.sverigeskonstforeningar.nu
För att nå Göteborg, klicka på ”Distriktens hemsidor” som ligger allra överst.

I samarbete med

studieförbund.

