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Välkommen till Mingel!
Onsdag 22 november kl 18.00
Hornsgatan 103 plan 10

Peter Frisk berättar om
POPkonstens historia

Det bjuds på lite att äta och dricka
Anmälan om du kommer till
lena.tedeblad@gmail.com
eller bertil.eriksson@konstnarsforbundet.se senast 17 nov.

Peters föreläsning om Popkonstens historia koncentrerar sig farmför allt på de fem
centrala popkonstnärerna: Andy Warhol,
Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Tom
Wesselman, Claes Oldeburg och åren 196264.

Det som är intressant med Popkonsten
är att vår tids människor troligen har lättare att förstå Popkonsten än tidigare epoker innan 60-talet. Popkonsten ingår i
60-talets ungdomsuppror och var ett generationsbrott.

Fullt hus blev det under hela vernissagedagen
och ibland blev det kö utanför.
Jättetrevligt att lära känna så många medutställare, men ibland kunde det bli lite trångt
i galleriet när många besökare kom samtidigt,
tyckte några av utställarna.

Galleri T ställde ut femton medlemmar
nn Femton lyckligt framlottade konstnärer från SK Region Öst ställde tillsammans
ut på Galleri T i Gamla stan i Stockholm
under Konstens vecka.
Stefan Moberg, Kickie Högström,
Angela Winlund, Sara W. Nelin, Lena
Wahlstedt, Astrid Andersson, Anna
Afzelius - Alm, Katrina Thollander,
Annika Lindqvist, Kicki Engholm,
Mai Källmark, Ingrid V. Sundelin, Estelle Aldén, Berit Vikarby och Gunilla
Staaf.
Inlämning och hängning gjordes fredag
29 september. Tre från Östs styrelse, Lena
Tedeblad, Hasse Persson och Cecilia Broryd Lönnegren utförde hängningen, som
fick mycket beröm från utställarna, vilka
samlades på lördagen i galleriet till vernissagedags.
Fullt hus blev det under hela vernissagedagen och ibland blev det kö utanför.
Jättetrevligt att lära känna så många
medutställare, men ibland kunde det bli

lite trångt i galleriet när många besökare
kom samtidigt, tyckte några av utställarna.
– Inte så många kom av mina inbjudna,
sade Katrin Thollander, men var glad att
hon fått sälja en tavla till ett amerikanskt
par som tittade in.
–Nu har jag en tavla hängande i Oregon,
konstaterade hon.
Även Gunilla Staaf och Ingrid Sundelin
fick sälja varsitt konstverk. Ingrids köptes
av Handelsbankens konstförening och Gunillas av någon som skulle ge bort den i
present.
Alla vi pratade med var nöjda och glada
och tänker anmäla sig även till nästa års
Konstvecka, som planeras att bli en konstutställning för alla medlemmar ”En nationell utställning med temat: Ett verk var” i
Husby Konsthall i Kista i norra Stockholm.
Mer info om den utställningen nästa år.
Text och bild: Bertil Eriksson

Ateljéträff

n Vill du visa upp din Ateljé och ditt sätt att
skapa för en grupp av våra medlemmar? Vi efterlyser konstnärer som vill anordna ateljèträffar runt om i regionen. Hör av er till Lena
lena.tedeblad@gmail.com

Nya medlemmar i Öst
2017-09-07 – 2017-11-10
Adam Odisho
Kia Kinell
Shahrzad Nikzad
Hassan Jamshidian
Yuanyuan Liu
Tiobor Jaeger
Olav Lunde
Eya Le Wartie
Katarina Schoener Carr
Ewa Henryka Szarek
Anette Vester

Välkomna!

Region Öst-utställning planeras
i ”Skrapan” på Södermalm i mars
n Nästa år i mars planeras en utställning
för region Östs medlemmar i Skatteskrapan vid Götgatan på Södermalm.
Ännu är inget tema, utställar- eller tavelantal bestämt. Inbjudningar kommer att gå
ut i början av nästa år.

Nationell utställning

Under Konstens vecka 2018 kommer en utställning att hållas i Husby Konsthall som
alla medlemmar i Sverige kommer att inbjudas till. Temat blir ”Ett verk var”vilket
gör att ca 70 konstnärer kan få en chans att
visa upp sin konst både på väggar och podier.

Bilda en lokal grupp
där du bor i region Öst

SK/Öststyrelsen ser gärna
att våra medlemmar bildar
grupper där det finns geografiska möjligheter. Östgötagruppen som har haft flera
utställningar har fått ett ekonomiskt bidrag från region
Öst, vilket går att ansöka om
av andra nya grupper som
bildas och vill genomföra
utställningar inom region
Öst.

Visa konst på
Askersunds Konsthall,
i Askersunds kommun

Södermalms Konsthall

Husby Konsthall

Ordförande har ordet
Kära medlemmar!

Mycket är på gång i vår region och vi har
planerat både utställningar och mingel.
Här närmast bjuder vi in till mingel där
Peter Frisk håller ett spännande föredrag
om popart. Vi bjuder på förfriskningar så
anmäl dig gärna.
Vidare arbetar styrelsen med att bilda
arbetsgrupper/distrikt i länen för att
sprida ut vår verksamhet med utställningar och aktiviteter. Många medlem-

Anmälan om att få ställa ut i hallen görs till kommunens kulturassistent. Hallen har verksamhet mellan april och oktober.
Det kostar ingenting att ställa
ut i Askersunds konsthall. Konsthallen bemannas av utställaren
själv.
Behörighet (kvalificeringskrav)
Konstnärer Typ
Utställning/framträdande Kulturella sektorer Bild/ form, Övrigt Län Örebro län Länk till
utlysningen.
http://www.askersund.se/uppleva-och-gora/kultur/konst/askersunds-konsthall.html#.WeYnmU
yHKu6
Askersunds konsthall drivs av
Askersunds slöjdförening.
Vill du ställa ut i Konsthallen?
Kontakta
Inger Melin 0707 10 02 06
c.i.melin@swipnet.se
eller
M Cederlund 0706771190
marre.cederlund@telia.com

mar har efterfrågat detta eftersom
mycket av våra aktiviteter är i stockholmsområdet och det vill vi nu utöka.
Ett distrikt har redan bildats med framgång i Östergötland. Mer om detta kommer i nästa nummer men känner ni
redan nu att ni vill delta i arbetsgrupper
så hör av er till styrelsen så hjälper vi till.
Väl mött och ha en fin skaparhöst och
– vinter.

Lena Tedeblad

