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16/1 - 24/1

13/3 - 28/3

Medlemsutställning

Linda Lasson

Konstnärsföreningens medlemmar ställer ut i samband med öppnandet i de nya lokalerna i Gallerian
på Sturegatan 12.

Med grafisk svärta
fångar hon det
norrländska landskapet.
Hennes broderi
ger naturen en
röst i en samtid
som exploaterar.
Det är en berättelse om en undanträngd urbefolkning. I utställningen visas ett urval av
hennes kraftfulla broderier som ger en inblick i hennes
konstnärskap.

30/1 – 14/2
Linda Hedendahl

Textil, skulptur,
måleri

10/4 - 25/4
Kjell Sundberg

20/2 - 7/3

Foto: Gustav Karlsson Frost -20

Kajsa Wikström
Människan står inför
en framtid då rent
vatten blir allt mer
sällsynt, även här i
västvärlden, samtidigt
som många vittnar
om en känsla av meningslöshet eller ett
liv som känns andefattigt, två fenomen
vilka jag tror korrelerar varandra.
Mitt arbete
Källvatten har kommit att handla om människans
förhållande till vattnet. Om min egen oro för miljöföroreningarnas långtgående konsekvenser och om
hur vi genom en livsstil i konsumtionens tecken har
förpassat vattnet till att bli en livsmedelsprodukt.
Men det handlar även om människor som väljer
annorlunda, om källan som gestalt i myterna och om
hur vattenbärandet kan utgöra en protesthandling i
ett högteknologiskt samhälle.
Arbetet sträcker sig från iakttagelser av vad som
kan anses vara en samtida källkult till ett gestaltande
arbete genom konsthantverk i material så som glas,
metall, silikon och is.

Jag är bosatt och
verksam i Kristinehamn, är yrkesverksam som
konstnär sedan
över 40 år. Jag
intresserar mig för
konsten som ett
eget språk, dess
beståndsdelar och
möjligheter.
Jobbar mycket med färg och form samt ljuset i bilden.

1/5 - 16/5
Barbro Christoffersson
Livet utanför och innanför
Min konst handlar om våra mänskliga gemensamma
känslor och upplevelser, som här i bilden, utsatthet
eller att känna sig
malplace.
Förutom måleri
arbetar jag med
grafik och objekt.
Jag är född och
uppvuxen i Västerås
och har återvänt till
staden efter att ha
bott 40 år i Hjo.
Se mer på:
www.barbro-christoffersson.se
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22/5 - 6/6
P-O Larsson
Jag finner
en stark
lockelse i
de grafiska
processerna.
Så många
uttryck
som går att
frambringa
i de olika
teknikerna. I hög grad utgör dessa möjligheter grunden
för mitt konstnärliga skapande, tillsammans med ett
behov av att beskriva mina upplevelser av det landskap
som omger mig.
Huvuddelen av utställningen är en serie träsnitt jag
kallar Resan. Jag har försökt återskapa barnets upplevelse av en resa i skymningen, i mitt fall alla resor till
morfar och mormor som liten. Detta arbete fortgår.
Som konstnär ser jag betydelsen av att bejaka lusten
till lek. För mig framträder vid sådana tillfällen naivare
bilder och objekt. Kanske dyker något av detta upp på
utställningen.

Sommarutställningar

Utställnings-

PROGRAM

Konststuderande på konstfack/konsthögskolan

VÅREN 2021
VÄSTERÅS

KONSTHALL
VÄNFÖRENINGEN

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

