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6/8 - 20/8
ArtMobile

1/10 - 16/10
Kerstin Neij

Årets tema är LustarArtMobile presenterar
nas trädgård
rt air ustarnas rädgård
Kom med oss till
Vernissage 6 augusti
Lustarnas Trädgård
12.00-16.00
- En fascinerande
6/8-20/8 2022
värld med dionysiska
Västerås Konsthall
Sturegatan 12
fantasier, groteska
Västerås
fabeldjur och monster.
Öppet
tis-fre 12.00-17.00
Låt er förföras, skapa
lör-sön12.00-16.00
ett konsekvenslöst
glädjesamhälle. Hitta
livsglädjen och låt er
njuta dödens famntag.
Vi följer de Sibylliska
oraklen genom tiderna och låter den söta
andedräkt implanteras
som ingöt mod i alla helgonens dans genom lidelser mot döden.
Njut av förälskelsen, lev i Lustarnas trädgård eller vakna i Helvetet.

Bilden är från mitt
senaste projekt ”Hybrider” som jag utvecklade
under corona pandemin, då man var isolerad och blev ”matad”
med död och muterande virus. Hybridserien är
gjorda i tekniken Cyanotypi på fiberväv, det är
en gammal fotografisk
teknik (från 1845) som
jag under några år har
experimenterat med.
I min konstnärliga
”resa” har jag alltid varit nyfiken och testat flertal olika material
och tekniker och sökt dess möjlighet till uttryck / gestaltning. På
utställningen i Västerås Konsthall kommer jag presentera textil,
grafik och Cyanotypi.

27/8 - 11/9
Lena Björkman

22/10 - 6/11
Heba Alakkad
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Jag heter Lena Björkman är silversmed och glaskonstnär. Jobbar
nu också med glas fusino och blyinfattning. Har sedan 2012 ett
sommargalleri på helgerna på Ängsö. Född 1956 i Västerås

16/9 - 25/9
Medlemsutällning
Västerås Konstnärsförenings medlemmar ställer ut.

Genom produktion av konstverk
som härrör från
det dagliga livet,
och därför försöker jag dokumentera mitt minne
för att skapa
färgstarka visuella
scener inom ramen för ett direkt
och medvetet
uttryck av ögonblicket utan förutsättning. Mina verk är psykologiska komponenter som är beroende av att förmedla verkligheten
i min egen väg.

Eva Olsson
Mitt konstnärskap
utgörs främst
av teckning och
måleri, där jag
arbetar med linjen
som en bärande
beståndsdel i mitt
bildskapande. Linjen har en säregen
förmåga att berätta
och skapa liv. Jag jobbar med tankar och reflektioner kring den tid
vi lever i där jag utgår ifrån vardagliga händelser. Bilderna rör sig
ofta kring begreppen positioner, tolerans och begränsningar.
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12/11- 27/11
Marie Hektor
Jag arbetar som yrkesverksam konstnär
sedan 1987. Mitt
arbetsmaterial är
akvarell, skulpturalt
i konstglas och lera/
raku.
Motiven finner jag
i naturen, mytologins
värld och i det sakrala
som alla starkt ger
mig inspiration i mitt
dagliga arbete. I min
konst vill jag förmedla en inre ro och ett
lugn som ger utrymme för reflexion.
Arbetat som lärling hos min mor keramikern Lena Hektor på
Vallby Friluftsmuseums Krukmakeri i Västerås. Konstutbildning i
Sundsvall/Ålsta samt industriell keramisk formgivning i Bromölla
och skulptur i Polen med inriktning på raku. Är medlem i Konstnärernas Riksorganisation KRO Bildkonst Upphovsrätt i Sverige BUS
samt Västerås Konsthall Konstnärsföreningen Västerås.

3/12 - 11/12
Västerås Konsthalls Vänförening

”Västerås Konsthall har fått covid-19-stöd
från
2021.”

Utställnings-

PROGRAM
Hösten 2022
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utställningarna anordnas i Västerås Konsthalls Vänförenings
regi i samarbete med Västerås Konstnärsförening

VÄSTERÅS

KONSTHALL

VÄSTERÅS

KONSTHALL
KONSTNÄRSFÖRENINGEN

KONSTNÄRSFÖRENINGEN

Besök: Gallerian, Sturegatan 12, 722 13 Västerås
Post: Kopparbergsvägen 15, Box 33, 722 13 Västerås
021-12 24 98
konst@konstnarsforeningen.com
www.konstnarsforeningen.com
facebook: Västerås Konsthall Konstnärsföreningen

Öppettider:

(OBS ny lokal, Gallerian, Sturegatan 12)

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

