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Med hänsyn till den rådande osäkra Covid-19-situationen är inte samtliga programpunkter under hösten slutligt planerade 
utan ändringar och tillägg kan komma att ske med kort varsel. För aktuellt program, se vkfhemsida.wordpress.com. 
 

Samtliga aktiviteter på Konstmuseet kräver föranmälan till anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se. Ange 
aktivitetsnamn, datum, namn och antal anmälda. Vid förhinder sker avanmälan till samma adress. Mer information finns 
på Konstmuseets hemsida vasteraskonstmuseum.se. 
 
 

Lördag 5 september kl. 14.00. Vernissage på Konstmuseet. Utställning med Lotta Antonsson. Få konstnärer har slagit 
igenom med sådan kraft som Lotta Antonsson gjorde som student på Konstfack 1991. Redan tidigt i konstnärskapet kan man 
skönja det som kom att bli signifikant för Lotta Antonsson; att genom humor, ironi och självdistans ifrågasätta den manliga 
blicken och konstruktionen av kvinnan som objekt, ofta i form av fotografier där hennes egna kropp utgör verktyget. Lotta 
Antonsson arbetar även med att utforska fotografi som material och uttryck i en tid där tekniken både är allmängiltig och 
lättmanipulerad, men som historiskt sett har haft en viktig funktion som sanningsbärare. Utställningen pågår t.o.m. den  
8 november. Lotta Antonsson är på plats under hela lördagen och kl. 14.00 kommer hon att hålla ett samtal med fotokonst-
historikern Irene Berggren i Hörsalen. Deltagande i samtalet kräver föranmälan senast den 2 september, se ovan. Max 45 
deltagare. Samtalet kommer att läggas ut som en ljudfil på vasteraskonstmuseum.se. 
 

Fredag 18 september kl. 13.00. Konstfredag! Samtal mellan Konstmuseets Katrin Ingelstedt och Anna Tellgren, intendent 
vid Moderna museet. Samtalet sker med utgångspunkt i Lotta Antonssons utställning och kommer bl.a. att handla om 
svenska kvinnliga fotografer. Deltagande i samtalet kräver föranmälan senast den 16 september, se ovan. Max 45 deltagare. 
Samtalet kommer att läggas ut som en ljudfil på vasteraskonstmuseum.se. Gratis. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås 
Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Onsdag 23 september kl. 18.00. Fotografisk kväll på Konstmuseet. Under hösten 2020/våren 2021 uppmärksammar 
Konstmuseet det fotografiska mediet och bjuder in till fördjupande samtal kring fotografiet som konstnärligt verkyg. Först ut 
är ett samtal mellan konstnärerna Lotta Antonsson och Annika von Hausswolff i Hörsalen. Samtalet leds av Niclas Östlind som 
är curator, författare och lektor i fotografi vid HDK-Valand i Göteborg. Deltagande i samtalet kräver föranmälan senast den   
21 september, se ovan. Max 45 deltagare. Samtalet kommer att läggas ut som en ljudfil på vasteraskonstmuseum.se. 
 

Fredag 2 oktober kl. 13.00. Konstfredag! Föredrag med konstnären Björn Larsson. Med utgångspunkt i videoverket ”Mitt i 
Naturen” bjuder Björn Larsson, född 1966, in oss till ett samtal som berör utställningens tematik i relation till nationalism och 
underhållning. I centrum står museernas utveckling från en plats ämnad för forskare till en del av det publika rummet och för 
en bred allmänhet. I utställningen visas ”Mitt i Naturen” som tar avstamp i ett drygt 100-årigt museiprojekt där museerna i 
Stockholm, Uppsala, Södertälje och Åbo fortfarande finns bevarade. Björn Larsson är konstnär och lektor i fri konst med 
inriktning på fotografi och digital media på Kungliga Konsthögskolan. Deltagande i samtalet kräver föranmälan senast den   
30 september, se ovan. Max 45 deltagare. Samtalet kommer att läggas ut som en ljudfil på vasteraskonstmuseum.se. Gratis. 
Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Torsdag 8 oktober kl. 17.00. Performativ stadsvandring i Västerås med konstnären Lisa Torell. Verket ”Human Population 
(Västerås 2020)” av Lisa Torell är en performativ stadsvandring och föreläsning som handlar om tillgänglighetens historia i 
offentliga stadsmiljöer. Under en timme undersöker Lisa Torell och publiken genom en stadspromenad vårt gemensamma 
gaturum. Vilka har tillträde och vilka utesluts? Hur har det senaste årets utveckling påverkat hur vi rör oss i staden? Lisa Torell, 
född 1972, är intresserad av offentliga rum, språk och estetik och de komplexa samspelen mellan politik och verklighet, 
mänskliga rättigheter och rätten att vara. Hon arbetar ofta platsspecifikt i nära dialog med utvalda platser och situationer. 
Deltagande i stadsvandringen är begränsat till 15 deltagare och kräver därför föranmälan omgående, se ovan. Eftersom verket 
kommer att videodokumenteras är det viktigt att ange i anmälan om du vill delta utan att synas på film. Samlingsplatsen 
meddelas per e-post efter anmälan. 
 

Fredag 16 oktober kl. 13.00. Konstfredag! Konstnärsvisning med Sara-Vide Ericson. Konstnären Sara-Vide Ericson, född 
1983, visar och reflekterar över sitt eget och andras verk i utställningen ”Föreställningar om naturen”. Hon har etablerat sig 
som en av de mest tongivande konstnärerna i sin generation med måleri som främsta medium och med utställningar såväl i 
Sverige som internationellt. Deltagande i samtalet kräver föranmälan senast den 14 oktober, se ovan. Max 45 deltagare. 
Samtalet kommer att läggas ut som en ljudfil på vasteraskonstmuseum.se. Gratis. Lokal: Hörsalen, Karlsgatan 2. Västerås 
Konstförening i samarbete med Konstmuseet och studieförbundet Sensus. 
 

Lördag 21 november. Vernissage på Konstmuseet. Utställning med Kjell-Åke Jansson. Västeråsfotografen Kjell-Åke Janssons 
svartvita bildskatt visas för första gången. Kjell-Åke Jansson, född 1948, växte upp på Malmaberg och har under större delen 
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av sitt liv skapat personliga porträtt av människor, platser och miljöer i staden med omnejd. Utställningen fokuserar på 
Västeråsmotiv från 1970-1990, men visar även en ny bildserie. Utställningen pågår t.o.m. den 7 mars 2021. 
 

Lördag 28 november. Vernissage på Konstmuseet. Utställning med Akinbode Akinbiyi. Den brittiske fotografen Akinbode 
Akinbiyi, född 1946, är som konstnär upptagen av vardagens poesi och intresserar sig för människor i städer och hur de 
navigerar vardagen, skapar trygga samt intima rum och förhåller sig till samhället i stort. Han vandrar på gatorna i Bamako, 
Berlin, Kairo, Johannesburg, Kinshasa, Lagos och andra megastäder utrustad med en Rolleiflex dubbel-linsreflexkamera i syfte 
att undersöka sociala strukturer, avslöja det fördolda och synliggöra det osynliga. Utställningen är den första separatutställ-
ningen med Akinbode Akinbiyis verk i Sverige. Utställningen pågår t.o.m. den 7 mars 2021. 
 

Lördag 28 november. Vernissage på Konstmuseet av 2020 års vinster i medlemslotteriet och dragning i medlemslotteriet.  
 
 

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, 
vkfhemsida.wordpress.com samt i Konstmuseets receptionsdisk telefon 021-39 32 22. Årsavgiften för 2020 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 lotteriet. 
Anmäl Dig som ny medlem genom att skicka ett mejl till: vasteraskonstforening@hotmail.com och betala sedan in medlems-
avgiften på VKF:s plusgiro 472287-2. Glöm inte ange ny medlem 2020, ditt namn, eventuell anhörigmedlems fullständiga 
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! Värva en ny medlem och få en extra vinstchans i medlemslotteriet. Din värvade 
medlem anger ”ny medlem” och ditt namn på sin avi. Varje värvare kan få max en extra lott. Lämna synpunkter till någon i 
styrelsen eller ansvarig för arrangemang på vasteraskonstforening@hotmail.com På hemsidan kan du hitta nyinsatt 
information eller oförutsedda justeringar i programmet. Vänligen ange din aktuella e-postadress till medlemsregistret för att 
få nyheter och inbjudningar per mejl. 
 
 

För stöd till verksamheten tackar VKF: 
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