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Ändringar och tillägg i programmet kan komma att ske med kort varsel. För aktuellt program, se 
vkfhemsida.wordpress.com. 
 

En del 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.  
 
 

Pågående utställningar på Konstmuseet, Karlsgatan 2:  
- Teddy Sempinski – mosaikmästaren i Västerås pågår till den 25 september. 
- Anna Ihle och Fathia Mohidin - The Poetics of Pressure and Flow pågår till den 22 maj. 
- Fokus på Elsa Backlund Celsing pågår till den 2 oktober. 
- Samlingen pågår tills vidare. 

 

Kommande utställningar på Konstmuseet, Karlsgatan 2:  
- Lisa Ewald – Jag får er att smälta. Öppnar den 11 juni och pågår till den 25 september. 

 

Maj 
Onsdag 11 maj kl.15.00. Boksamtal. Vi kommer totalt dominera – om utomhusreklam som demokratifråga. 
2019 genomförde konstnären Maryam Fanni ett konstprojekt i Västerås kring kommunens avtal med Clear 
Channel gällande reklamtavlorna i staden. Nu har hon skrivit en bok med projektet som utgångspunkt där hon 
bl.a. har intervjuat den tidigare stadsantikvarien Jan Melander. Maryam Fanni och Monica Sand presenterar boken 
och intervjuar Jan Melander. Boken finns tillgänglig utan kostnad för alla deltagare. Gratis. Lokal: Entrétorget 
Karlsgatan 2, Västerås. 
 

Onsdag 11 maj kl.18.00. Öppet rum – Allmänningen i staden - offentliga rum sprungna ur platsen. 
Programserien Öppet rum är ett samarbete mellan Västerås konstmuseum och Sveriges Arkitekter Västmanland 
om gestaltning i offentlig miljö, där konstnärer och arkitekter möts och diskuterar dagsaktuella ämnen på 
Konstmuseet. Bengt Isling, Landskapsarkitekt LAR/MSA, berättar om hur landskapsarkitekturen kommer ur 
landskapet på platsen och hur det offentliga rummet är en del av demokratin och freden. Gratis. Lokal: 
Entrétorget Karlsgatan 2, Västerås. 
 

Torsdag 12 maj kl.12.30 & kl.17.00. Stadsvandring i Västerås innerstad: Modernism. Västerås innerstad är ett av 
landets främsta exempel på den svenska efterkrigstidens genomgripande stadsplanering och cityomvandling. 
Kända arkitekter anlitades och det satsades på offentlig konst. Följ med på en stadsvandring där stadsantikvarie 
Karin Nordström, Västerås stad, och bebyggelseantikvarie Emma Karp, Västmanlands läns museum, berättar om 
modernistiska byggnader och miljöer i Västerås innerstad. Gratis. Samling framför Västmanlands läns museums 
huvudentré, Karlsgatan 2, Västerås. 
 

Fredag 13 maj kl. 13.00. Konstfredag! Rum för längtan. Visning av verk på temat plats och arkitektur i 
utställningen Samlingen. Därefter bygger deltagarna rum för längtan i Konstlabbet. Gratis. Lokal: Konstlabbet, 
Karlsgatan 2, Västerås. Deltagande kräver föranmälan, se ovan. Västerås Konstförening i samarbete med 
Konstmuseet och studieförbundet Sensus.  
 

Lördag 14 maj kl. 10.30. Årsmöte i Distrikt Västmanland av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar i 
Hallstahammar. Lördagen den 14 maj bjuder Distrikt Västmanland i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar in 
samtliga medlemmar i de 14 konstföreningar som ingår i distriktet till årsmöte på Kulturhuset Hallstahammar. 
Samling sker från kl. 10.30 och mötesförhandlingarna börjar kl. 11.00. Det blir även visning av utställningen 
”Horseplay” med konstnärerna Martin Holm och Maja Kristin Nylander i nya Konsthallen. Vidare kommer det att 
bli utlottning av konst till medlemsföreningarna och fika. Deltagandet är gratis och distriktet bjuder på kaffe/te 
och smörgås. Deltagande kräver föranmälan senast den 6 maj till Lena Andersson på 072-251 73 29 eller  
lena.i.m.andersson@gmail.com. Ange eventuell specialkost. 
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Tisdag 17 maj kl. 17.00. Ateljébesök hos konstnären Lena Björkman i Galleri Engsö Smedjan på Ängsö. Kaffe/te 
serveras. Samling Karlsgatan 2. Kostnad 50 kr betalas på plats. Max 25 deltagare. Anmälan till K2:s reception  
021-393222 senast 10/5. Vi åker i egna bilar, ange vid anmälan om du kan köra. Ansvarig: Gunilla Engvall 070-
3104225. 
 

Söndag 22 maj kl. 13.00. Finissage för Anna Ihle och Fathia Mohidin - The Poetics of Pressure and Flow. På 
grund av då rådande restriktioner fick den planerade vernissagen ställas in när utställningen öppnade i januari. 
Istället genomförs en finissage den sista utställningsdagen. Vid finissagen kommer Anna Ihle och historikern 
Rebecca Svensson att samtala om arbete – historiskt och idag. På hundra år har arbetslivet förändrats enormt i 
vår del av världen. Hur ser man på arbete idag och hur har det förändrats över tid? Hur ser en arbetsdag ut? Hur 
har sättet att organisera sig fackligt förändrats och hur påverkar det vårt arbete? Vilka rörelser och 
samhällstendenser har inflytande på vårt förhållningssätt till arbete? Gratis. Lokal: Karlsgatan 2, Västerås. 
Deltagande kräver föranmälan, se ovan.  
 
 

------------------------- 
 
 

Preliminärt program för juni – augusti 
Lördag 18 juni konstresa till Galleri Astley i Uttersberg, Ängelsbergs Skulpturpark och Virsbo Konsthall. 
 

Lördag 27 augusti konstresa till Artipelag på Värmdö i Stockholms skärgård. 
 

I slutet av maj kommer det att skickas ut ett program för juni – augusti med information om konstresorna. 
 
 

------------------------- 
 
 
 

Programgruppen i vår konstförening har många goda idéer på möjliga resor och besök. Prenumerera gratis på vår 
hemsida vkfhemsida.wordpress.com för att få e-postmeddelanden om ändringar på hemsidan. Där visas också de 
verk som köps in till medlemslotteriet i november! 
 

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. Årsavgiften för 2022 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 en e-post till: vasteraskonstforening@hotmail.com och betala sedan 
in medlemsavgiften på VKF:s plusgiro 472287-2 eller per Swish till 1235984547. Glöm inte ange ny medlem 2022, 
ditt namn, eventuell anhörigmedlems fullständiga namn, adress, telefon och helst e-postadress samt eventuell 
värvare. Du kan även betala direkt på plusgirokontot eller per Swish 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 och oförutsedda justeringar i programmet. Vänligen ange din aktuella 
e-postadress till medlemsregistret för att få nyheter och inbjudningar per e-post. 
 
 

För stöd till verksamheten tackar VKF: 
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