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Onsdag 23/8 kl. 18. Documenta 14 i Kassel. Presentation av utställningen i Kassel och information till 
deltagarna i resan. Eva Borgegård och Karin Levander från Västerås Konstmuseum berättar och visar bilder. 
Konstmuseet, Karlsgatan 2. 
Söndag 27/8 – onsdag 30/8 Konstresa till Documenta i Kassel. Ansvarig: Staffan Rune tel 072-546 35 20. 
 
Lördag 9/9 Bussresa till Villa Akleja och Moderna museet. Resan är fulltecknad, reservlista finns i receptionen 
på Karlsgatan 2, tel 021 – 39 32 22. 
 

Lördag 16/9 kl.18 - 23.30. Kulturnatten – VKF på plats i Konstmuseet, se separat program. 
 

Torsdag 21/9 kl. 15–16.45 Fotografiska ikoner. Denna kurs, del 1 av 2, tar greppet om fotokonstens historia 
och ger en bakgrund till det som kan upplevas idag. Kursen tar sin utgångspunkt bland några ikoner inom 
amerikanskt fotografi under 1900-talet. Vi ser på och samtalar kring verk av Anselm Adams, Diane Arbus, 
Imogen Cunningham, Alfred Stieglitz, Mary-Ellen Mark, Dorothea Lange, Robert Mapplethorp, Nan Goldin och 
Cindy Sherman, för att nämna några….. Det blir allt från oförglömliga ögonblicksbilder till i minsta detalj 
iscensatta fotografier. Kursledare Helen Karlsson, Konstvetare och curator! 
Tid: Torsdagar kl 15.00-16.45 den 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 
Plats: OBS! Konstlabbet, Västerås konstmuseum, Karlsgatan 2. Studiecirkel i samarbete med SENSUS. 
Pris: 850 kr/pers. Avgiften sätts in på VKFs pg 47 22 87 – 2 vid anmälan.  
Sista anmälningsdag: 17 september. Minst 15 deltagare krävs för att kursen ska starta. Anmälan till Museernas 
reception tel 021-39 32 22. Ange ”Konstkurs”. Vid anmälan anges namn, adress, tel,  e-post och personnummer  
 

Lördag 23/9 Konstresa till Richard Brixels skulpturpark, Arboga, och Örebro Konsthall. Besök hos den 

internationellt verksamme skulptören Richard Brixel i Måla vid Hjälmarens strand med hundratals skulpturer i 

park och ateljéer. Han är bl.a. känd för sin nästan fyra meter höga ryttarstaty utanför en av OS-arenorna i 

Peking. Efter kaffe och visning av hela anläggningen fortsätter vi till Örebro och intar lunch i form av buffé på 

restaurang Svampen med milsvid utsikt. På Örebro konsthall ser vi sedan den nyöppnade utställningen med 

Helene Billgren, tema kvinnan, hemmet och familjen och Stefan Uhlinder med sina färgsprakande bilder och 

mönster. Avresa från Fiskartorget kl. 9.15 med påstigning vid Blomsterlandet Erikslund 9.30. Hemkomst c:a 

17.30. Bindande anmälan till Museets reception 021-393222 senast 15/9. (Om Erikslund ange det vid anmälan.) 

Avgiften 400 kr, som inkluderar resa, kaffe, guidning och lunch, betalas på VKF:s plusgiro 472287-2. Glöm inte 

ange ”Resa 23/9” och namn. Maxantal 50. En avgift på 150 kr tas ut vid avanmälan för det som ej kunnat 

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

 
Fredag 6/10  kl 13.00 Start för Fredagskonst  
Kontrasternas och motsättningarnas konst 
En föreläsningsserie om den tyska konsten under 1920-och 1930-talen med Sture Gunell.  
Fredag 6.10,13.10, 20.10,27.10 kl 13-14, Hörsalen Karlsgatan 2  
I samarbete med Västerås konstmuseum och SENSUS 
Det första världskriget och nazismens maktövertagande 1933 kom i mycket hög grad att prägla konsten i 
Tyskland under några decennier. Den nazistiska konsten utgjorde en stor kontrast till konsten i övrigt under 

perioden. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla 

 
Lördag 7/10 Vernissage utställning: Abstrakt-Reflexioner från samlingen kl 14.00 på Västerås Konstmuseum 
 
Onsdag 11/10 kl 18: Två stora konsthändelser 2017 - Documenta 14 och Venedigbiennalen 
Ta del av två stora konsthändelser 2017. Eva Borgegård och Karin Levander, Västerås konstmuseum, visar 
bilder och berättar från utställningarna i Kassel och Venedig.  
I samverkan med Västerås Konstmuseum och SENSUS 
 

Onsdag 25/10 kl 18 Föreläsning Hilma af Klint, hennes familj och hennes konstnärskap 
Hilma af Klint (1862-1944) debuterade på utställningen The Spiritual in Art – Abstract Paintings 1890 – 1985, 
som visades på Los Angeles County Museum of Art under vintern 1986. Moderna Museet i Stockholm höll 



under 2013 den hittills mest omfattande retrospektiva utställningen av konstnären, med ca 230 verk. Hilma af 
Klint tillhörde en av de första generationer kvinnor som utbildades vid Kungl. Konstakademien i Stockholm. 
Föreläsare: Johan af Klint 
 
Onsdag 8/11 Ateljébesök hos Gunnel Branzell, Alvesta i Västerås. Samling 17.30 vid Karlsgatan 2 för 
samåkning. Max 15 deltagare. Kostnad 40 kronor medtages för kaffe och smörgås. Anmälan till receptionen på 
Karlsgatan 2 tel  021-39 32 22. Meddela om du kan ta passagerare.  Ansvarig: Anita Skoglund tel 073-9333147. 
 
Lördag 11/11 kl 8.15. Konstresa till Färgfabriken, Stockholm och Millesgården, Lidingö. Den tidiga avfärden till 

vårt första mål Färgfabriken beror på att de öppnar särskilt för oss. Vi har den stora förmånen att få 

utställningen Full Speed Ahead presenterad för oss av konstnären Marianne Lindberg De Geer (MLDG) själv i  

c:a en timma. Utställningen visar målningar, kollage, filmer, ljudverk och skulpturer men den berör också 

MLDG:s dramatiska verksamhet och engagemang i samhällsdebatten. Resan fortsätter till Lidingö och 

lunchbuffé på restaurang Olympia, Bosön. Eftermiddagen ägnar vi åt Millesgården och utställningen The 

Modern Woman med verk av de betydelsefulla finska modernisterna Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, 

Ellen Thesleff och Elga Sereman. Dessa konstnärer spelade en avgörande roll i den finska konsthistorien i slutet 

av 1800-talet och under större delen av 1900-talet. Avresa från Fiskartorget kl. 8.15 med påstigning vid Hälla kl. 

8.30. Bindande anmälan till K2:s reception 021-393222 senast den 21/10. (Om Hälla, ange detta vid anmälan). 

Avgiften 650 kr som inkluderar resa, inträden, guidning och lunch, betalas till VKF:s plusgiro 472287-2. Glöm 

inte ange ”Resa 11/11” och namn! Maxantal 50. En avgift på 150 kr tas ut vid avanmälan och för kostnader som 

ej kunnat avbeställas. Ansvariga för resan: Anna Lena Allgårdh 070-9701744 och Ingrid Öberg 070-4616630. 

 

Lördag 25/11 VKF-eftermiddag i Konstmuseet. VKF:s medlemsvinster ställs ut i hörsalen 25 nov. - 3 dec 

13.00 Vernissage på 2017 års vinster i medlemslotteriet. Dragning i medlemslotteriet. Bland de   
närvarande - vinstlösa- utlottas en bild. 
14.00 Vernissage Pierre Forssell – Formgivare och silversmed. Thomas Lindblad, designhistoriker, 
författare och samlare inviger. 

Onsdag 29/11 kl. 18. Föreläsning med utgångspunkt i en av medlemsvinsterna. Lokal: Museernas hörsal. 
Karlsgatan 2. 
Söndag 3/12 14.00 Utdelning av vinsterna i konstlotteriet. Lokal: Museernas hörsal, Karlsgatan 2. 
 

Barnbarnsvisningar: 
Lördag 21.10 Abstrakt  och 2.12 kl 12.30  Pierre Forssell 
Passa på att ta med mormor eller farfar till Konstmuseet på lördagar. Följ med på en lättsam visning av 
konsten! Visningen pågår i ca 30 min.  I samarbete med Västerås Konstmuseum och SENSUS. 
 

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://vkfhemsida.wordpress.com/  Genom att klicka på ”följ” och skriva in din e-postadress får du direktinformation om 
uppdateringar av hemsidan, till exempel vid programändringar. Information finns även hos museernas receptionsdisk, 
Karlsgatan 2, telefon 021-39 32 22, samt på vår Facebook-sida: Västerås Konstförening. Årsavgiften för 2017 är 250 kr för 
fullt betalande och 100 kr för studerande upp till 30 år och 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 47 22 87-2. Glöm inte ange ny medlem 2017, 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. Ange din e-postadress till med-
lemsregistret för att få nyheter och inbjudningar per mail. På hemsidan finns kontaktinfo, klicka på ”styrelsen”.  

 

För stöd till verksamheten tackar VKF: 
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