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till Mingel med Föredrag
Sigrid Hjertén, självporträtt.

Siri Derkert, självporträtt.

Kvinnliga konstnärer:
från hunsade till aktivister,
svenskt och internationellt
Judy Chicago, självporträtt.

ett föredrag av konstnären och författaren Anders Engman.

Söndag den 6 maj kl 15.00
Hornsgatan 103, vån. 10

n n Vi träffas och minglar
med lite att äta och dricka.
Därefter kan vi lyssna på
ett föredrag om Kvinnliga
konstnärer: från hunsade
till aktivister, svenskt och
internationellt, som Anders
Engman håller.
Kvinnliga konstnärer fick

länge stå i skuggan av
männen. Bland Friluftsmålarna fanns dock några
pionjärer, och senare kom
Sigrid Hjertén och Siri Derkert.
Anders Engman är konstnär och författare till bland
annat Skulpturernas Stad,

en konstbok om Stockholms statyer och skulpturer och gör konstvandringar i Stockholm.

Anmäl att du kommer
till:
skregionost@gmail.com
senast 30 april.

Vårsalongen på Södermalms Konsthall
20 – 28 mars blev en stor succé
Cecila Nelson, Kjerstin Krantz,
Ganga Roslin Bladh, Lena Wahlstedt,
Sonja Tolander, Ulrike Nordquist,
Birgitta Glenmark, Björn Löwgren,
Astrid Andersson, Kia Kenell,
Lillian Roos Ahlforn, Angela Winlund,
Lena Augustinsson, Ingrid Sundelin,
Christine Halloff, Hans Persson,
Lena Frykholm, Lena Öhman,
Kicki Engholm, Marlene Karlsson,
Gunilla Oldenburg, Lasse Eriksson,
Naemi Bure, Iréne Hansson,

Camilla Carp och
Margareta Skogsberg Petterson.

n n Utställarna på Södermalms konsthall i “Skatteskrapan” var mycket nöjda.
Det var fullt hus på vernissagen med
många intresserade besökare och även
under veckan fram till finnisagen kom
folk för att se på utställningen.

Nationell utställning

Nästa utställning blir under Konstens

vecka, vecka 40, i skiftet mellan september och oktober. Då 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.
Inbjudan till den nationella utställningen kommer att ske via ett SKNytt över hela landet och beräknas gå
ut omkring 15 maj.

Många besökare kom till Södermalms konsthall i Skatteskrapan på Götgatan.
Hängningen fick mycket beröm, Hasse Person, Sara Nelin
och Cecilia Broryd Lönnegren, till vänster, är gruppen som
hängde utställningen kvällen innan vernissagen.

