
 

8/8 - 23/8 

ArtMobile – NatureMorteArtFair 

Ett stilleben är ofta en 
komposition av enkla 
vardagsföremål. Många 
har kanske skärskådat 
innehållet i sitt hem lite 
extra i tider av frivillig/ 
ofrivillig karantän? Har 
saker förändrats? Är det 
människor som vissnat 
likt försummade växter, 
eller tvärtom?  

Att vissa frodas och blommar ut i ensamheten och 
en djungel brer ut sig när man blir lämnad i fred 
med endast sig själv som sällskap. Stilleben, still  
life, stilla liv, eller som fransmännen uttrycker det, 
lite mer brutalt: Nature mort. Död natur. 
Det konstnärsdrivna mobila galleriet/gruppen 
ArtMobile bjöd in 40 vitt skilda konstnärer att göra 
varsitt verk på temat. 

 

29/8 – 13/9 

Dan Wid 

Verken formas utefter 
slumpen, slumpen skapar 
således former som är 
unika, ju mer slumpen 
begränsas desto striktare 
formas skulpturerna. 
Detta är ett möte med 
funktion, slump och 
dysfunktionella 
strukturer.  

 

19/9 – 4/10 

Medlemsutställning 

Medlemmar i 
Västerås 
Konstnärsförening 
ställer ut material 
från sommarens 
ateljéarbeten. 

 

10/10 - 25/10 

Lotta Mattsson 

Utställning 
”Vägskäl” 
Lotta Mattsson, 
textilare 
utbildad vid bl.a. 
Textilinstitutet i 
Borås. Arbetar 
med textil och 
installation. 
”Till denna 
utställning har jag arbetat med broderade bilder. 
Figurativa och abstrakta. Samt installationer i olika 
tekniker.” 

 

31/10 – 15/11 

Kerstin Ljunghall 

Född i Grängesberg. 
Arbetat som läkare i 
Uppsala och Västerås. 
Alltid målat. Tidigare i 
olja, nu i akryl. Tre 
utställningar i Uppsala 
varvid en recensent  
kallat mig abstrakt 
expressionist. 
Utställningar 2018 på 

Fårö, Edsviks Konsthall och på 203 Art i Shanghai i 
Kina. Färg och form intresserar mig mest. 

 

21/11 – 6/12 

Annika Hedermo 

Att vistas i ett 
landskap. 
Att besöka ett rum. 
Jag försöker skildra 
ett gömt skeende 
och en existentiell 
tystnad, som omger 
oss alla. 
Landskapet är där 
slätt och skog möts. 
 



 

9/12 – 18/12 

Julutställning 

Västerås Konsthalls Vänförening har möjlighet att 
erbjuda tjugotalet medlemmar att måla i vår 
källarateljé.  

Medlemmarnas alster visas som avslutning på 
målaråret och görs så även i år om inte flytt av 
konsthallen kolliderar med utställningsveckan.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utställningarna anordnas i Västerås Konsthalls 
Vänförenings regi i samarbete med Västerås 
Konstnärsförening 
 
 
 

 

 
 
 
Slottsgatan 17, 722 11 Västerås, 021-12 24 98 
         konst@konstnarsforeningen.com 
           www.konstnarsforeningen.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utställnings- 
  PROGRAM 

 

  HÖSTEN 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Västerås Konsthall 
   Öppettider 

   tis - fre   12.00 till 17.00 
   lör - sön 12.00 till 16.00 
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