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Fredagar kl 13. Föreläsningsserie: Kvinnan i konsten  
Under sex fredagar kommer konstkännaren Sture Gunell att berätta om Kvinnan i konsten. Två aspekter på 

ämnet Kvinnan i konsten kommer att belysas i denna serie, dels hur kvinnan har skildrats i konsten av både män 

och kvinnor, dels kvinnliga konstnärer. De sex föreläsningarna har följande tema: 20.1 Antiken, medeltiden, 

renässansen, 27.1 Barocken, rokokon, 3.2 1800-talet-romantiken, klassicismen, realismen, impressionismen, 

jugend, 10.2 Modernismen, 17.2 Modernismen, feminismen, 24.2 Feminismen, framtiden. Föreläsningarna är 

gratis och öppna för alla! Observera tiden! 

Vårens konstkurs: Oförtjänt okända: Agnes Cleve, Tora Vega Holmström, Elli Hemberg, Tyra Lundgren, 

Randi Fischer, Lena Svedberg - en konstkurs som fokuserar på 6 olika kvinnors konstnärskap som på vitt skilda 

sätt speglade sin samtid men som helt eller delvis arbetade i skuggan av det mediala ljuset. Nu lär vi känna dem 

på nytt! Denna kurs ges exklusivt för medlemmar i VKF. Inga förkunskaper krävs. Tid: torsdagar kl 15.15-16.45 

(16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 20/4). Plats: Folkuniversitetet, Smedjegatan 9-11. Anmälan sker till Folkuniversitetet 

via deras hemsida, e-post: info.vasteras@folkuniversitetet.se eller via telefon 021-153600 senast den 3 februari. 

Pris 995 kr/person. Minst 12 deltagare för att kursen ska starta. Kursen leds av Helen Karlsson, konstvetare, 

curator och konstpedagog.   

Onsdag 1/2 kl 18 Föreläsning: Om stadsarkitekten Erik Hahr. Jan-Åke Alkeblad och Anders Lif. I samarbete 

med museerna. 

Lördag 4/2 Konstresa till Moderna museet och Vårsalongen, Malmskillnadsgatan 32. På Moderna  

guidad visning av Georg Baselitz monumentala verk i sviterna Hjältarna och Nya typer, skapade 1965 – 1966. 

Baselitz räknas som en av världens mest betydande konstnärer. Efter visningen bjuds vi på många och varierade 

rätters lunchbuffé med vatten som bordsdryck. Kaffe ingår. – På vårsalongen presenteras 127 konstnärer med 

inalles 295 verk. Urvalsjuryn har bestått av Ernst Billgren, Charlotte Gyllenhammar och Magnus Uggla. - 

Avresa från Fiskartorget  kl. 09.15 med påstigning Hälla kl 09.30. (Om Hälla ange detta vid anmälan!). 

Hemkomst c:a 18.00. Bindande anmälan till Museets reception 021-393222 senast 27 jan. Avgiften 625 kr, som 

inkluderar resa, inträden, guidning och lunch, betalas till VKF:s plusgiro 472287-2. Glöm inte ange ”resa 4/2 ” 

och namn. Maxantal 50. En avgift på 150 kr tas ut vid avanmälan samt kostnader för det som ev. inte kunnat 

avbeställas. Ansvariga: Anna Lena Allgårdh tel. 070- 9701744 och Ann-Karin Hermansson 070-6753561. 

Söndag 19/2 12.30/13.15 VKF:s årsmöte. Smörgåslunch kl. 12.30. Pris 70 kr. Förhandlingar 13.15. Se separat 

kallelse till årsmötet. Konstmuseets chef Karin Levander informerar aktuellt på museet. Lokal: Hörsalen, K2. 

 
Onsdag 15/3 kl 18 Föreläsning: Aida Chehrehgosha och Magnus Bärtås Aida Chehrehgosha är aktuell med 

utställning på Västerås konstmuseum. Hon tilldelades 2016 års kulturstipendium i bild från Västerås stad. 

Magnus Bärtås, konstnär, författare och Aida Chehrehgoshas tidigare professor i konst från Konstfack, samtalar 

om hennes konst. 

 

Fredag 17/3 kl 17.00 – 20.00 Förhandsvisning:  Gunnar Forsman inbjuder till förhandsvisning av hans 

utställning på Galleri K.  17.30 berättar Gunnar om hur han på olika sätt kan kombinera sina stora intressen i 

livet, naturen och konstskapandet. Utställningen heter Fågel. Vi bjuds på kaffe/te. Anmäl gärna deltagande till 

Konstmuseets reception tel 021-39 32 22. 

 

Lördag 25/3 kl. 9.00 Konstresa till Villa Akleja, Vaxholm och Magasin 3, Frihamnen. Se bifogat 

heldagsprogram! Avgift 650 kr betalas till VKF:s postgiro 47 22 87-2. Bindande anmälan senast  10/3 till 

museernas reception tel. 021-39 32 22. Max 45 personer. Du som står med på reservlistan från höstens resa till 

Villa Akleja kan anmäla dig med förtur fram till söndag 22/1. Därefter är alla välkomna att anmäla sig. Ange om 

du vill stiga på vid Hälla. Glöm inte att ange resa 2.5/3 samt ditt namn vid betalningen. En avgift på 150 kr tas 

alltid ur vid avanmälan och kostnader för det som ev. inte kunnat avbeställas. Avresa från Fiskartorget kl. 9.00, 

påstigning vid Hälla kl. 9.15. Hemkomst ca. 18.00. 

Ansvariga: Ingrid  Öberg 070 4616630 och Carina Drugge  070 2096781 

mailto:info.vasteras@folkuniversitetet.se


Onsdagen 5/4 Ateljébesök: Ingela Bauer tar emot oss i sin ateljé på Sturegatan 17 kl 17.30. Kaffe/te serveras. 

Max 12 personer! Anmälan till Konstmuseets reception tel 021-39 32 22 senast den 31/3. Ansvarig: Gunilla 

Engvall 070-3104225. 

Onsdag 26/4 kl 18-19 Föreläsning: I knutens hjärta  

Konstnären Berit Pettersson ville förstå universum och människans litenhet och lyckades med att föra in 

vetenskapen i sin konst. Som hon själv beskrev det - ”tänka tanken visuellt.” I pärmar, anteckningsböcker och på 

mängder av nedskrivna lappar samlar hon fakta om allt från partiklarnas värld till svarta hål. En kunskapsbank 

för hennes kommande målningar.  

Konstvetaren Kristina Maria Mezei har skrivit boken I knutens hjärta som berättar om ett mångbottnat 

konstnärskap, relativt okänt för en större publik. Berit Pettersson var verksam i Västerås fram till sin bortgång 

2014. I ett samtal mellan Kristina Maria Mezei och Konstmuseets intendent Eva Borgegård får vi följa 

konstnärens arbetsprocess och de frågeställningar som engagerade henne. På plats i utställningen - Resor i tid 

och rymd. 

Torsdag 4/5 kl 18.30-19.30 Höjdpunkter från Wanås Plats: Konstnärsföreningen, galleri K, Slottsgatan 

Pris: 150 kr Djupt inne i de nordskånska skogarna döljer sig en konstverksamhet och samling som envetet och 

konsekvent har byggts upp under många år. Här har internationellt välkända konstnärer som t ex Jenny Holzer, 

Per Kirkeby, Louise Bourgeois, Ann Hamilton gjort permanenta avtryck i parken eller visats tillfälligt under en 

säsong. Varje år bjuder på överraskningar och vissa verk blir kvar, annat försvinner när säsongen är över. Att 

ströva i parken är en upplevelse och det är lätt att uppslukas av både konsten och naturen. Inför VKF:s vårresa, 

erbjuds alla resenärer och andra nyfikna en uppdatering om Wanås historia, skulpturparkens konstnärliga 

höjdpunkter och lite mer dolda konstskatter. Föreläsare är Helen Karlsson, konstvetare, curator och 

konstpedagog. Anmälan till Konstmuseets reception tel 021-39 32 22 senast den 28/4. 

 
Tisdag 16/5 – torsdag 18/5 VKFs konstresa till Ljungbergsmuseet, Wanås, Mjellby museum och Vandalorum! 
Se bifogat blad med information om de platser vi ska besöka och information om resan! Ansvariga: Gunilla 

Engvall tel 070-310 4225 och Lars E Persson tel 070 225 13 18.  

 

Konstresa till Dokumenta i Kassel den 27-30 augusti 2017.  
Vart femte år anordnas Dokumenta i Kassel i Tyskland. Staden är även vänort till Västerås stad. Dokumenta 14 

anordnas för fjortonde gången och äger rum mellan den 10 juni och 17 september 2017. Initiativtagaren till 

Dokumenta var Arnold Bode som 1955 startade verksamheten för att manifestera den moderna konsten som en 

motvikt mot andra världskrigets förödelse och destruktiva kultur. Flera tongivande konstnärskap har visats 

genom åren och lämnat bestående avtryck i Kassel. Dokumenta räknas som ett av världens främsta 

konstevenemang. 

Temat för Dokumenta 14 är ”Vad kan vi lära av Aten”. Chefscurator är Adam Szymczyk som tidigare var chef 

för Kunsthalle Basel. Till sin hjälp har han en internationell stab av 15 curatorer spridda över världen. Innehållet 

i Dokumenta 14 vet vi inte så mycket om i dagsläget men vi får garanterat uppleva ny och spännande 

samtidskonst från hela världen. Konst som vi inte har sett tidigare, i riklig mängd och i alla tänkbara 

uttrycksformer. Se bifogad resplan!  

 
Barnbarnsvisningar: 4.2 kl 12.30 Drömvärldar 22.4 kl 12.30 Berit Pettersson 

Passa på att gå du mormor eller farfar till Konstmuseet på lördag! Följ med på en lättsam visning av konsten - 

alla välkomna! Visningen pågår i ca 30 min. I samarbete med Västerås Konstmuseum. 

Gå med i VKF och stöd konstlivet i Västerås! 
Information om föreningen, vårt program, medlemsförmåner och hur du gör för att gå med, hittar du på vår hemsida, 
https://vasteraskonstforening.wordpress.com/, samt i Konstmuseets receptionsdisk, telefon 021-39 32 22. Årsavgiften för 
2015 är 250 kr för fullt betalande och 100 kr för studerande upp till 30 år ger en lott i konstlotteriet.  Årsavgiften 50 kr för 
anhörig berättigar till fullt deltagande i alla aktiviteter men inte i konstlotteriet.  
Anmäl Dig som ny medlem genom att skicka ett mejl till: vasteraskonstforening@hotmail.com och betala sedan in 
medlemsavgiften på VKF:s plusgiro 472287-2. Glöm inte ange ny medlem 2015, ditt namn, eventuell anhörigmedlems 
namn, adress, telefon och helst e-postadress samt eventuell värvare.  Du kan även betala direkt på plusgirokontot men 
glöm då inte att ange fullständiga avsändaruppgifter.  
Värva medlemmar och öka din vinstchans! Värvar du en ny medlem får du en extra vinstchans i medlemslotteriet. Se till 
att din värvade medlem anger ”ny medlem” och ditt namn på sin avi. Varje värvare kan få max en extra lott. 
Synpunkter på verksamheten kan du mejla direkt till styrelsen på adress vasteraskonstforening@hotmail.com . Ring gärna 
och lämna synpunkter till någon i styrelsen eller ansvarig för annonserat arrangemang. På hemsidan kan du hitta nyinsatt 
information eller oförutsedda justeringar i programmet. Vänligen ange din  e-postadress till medlemsregistret för att få 
nyheter och inbjudningar per mail. 
 

För stöd till verksamheten tackar VKF       
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