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HÖSTEN

Tranås augusti 2022

Vart tog sommaren vägen? Tänk när man var barn upplevde man inte att tiden
gick så fort. Orsaken ska enligt forskarna vara att första gången vi upplever något
måste hjärnan ta in informationen och sortera den i begriplig ordning. Ju äldre
man blir desto mindre behöver informationen bearbetas och många av intrycken vi
får i vår vardag är redan intagna, processade och enkla för oss att förstå. Poängen
för att få tiden att gå saktare är alltså att lära sig nya saker som kanske tala italienska,
spela cello eller vara med på konstföreningens föreläsningar och fördjupa sig i en
konstnär som man inte känner till.
Vi har många spännande utställningar i höst. Bland annat en fotoutställning med
Francois Gillet. Han visar upp en annan typ av fotokonst än den vi visat tidigare. I
september får vi lära oss mer om konstnären Edvard Munch och senare kommer
den spännande dragningen i medlemslotteriet.
Det finns alltså många anledningar att gå in på konstföreningen i höst. Ni kan
också provsitta våra nya fåtöljer som Materia sponsrat, läsa i någon bok i vårt lilla
bibliotek och titta på årets medlemsvinster som finns presenterade under hela
hösten fram till dragningen i november. Passa på att se dem under utställningsperioderna då galleriet är öppet.
I vårens medlemsbrev skrev jag om Lars Vilks död och hans liv efter att ha gjort
teckningen med Muhammed som rondellhund för att visa att konsten inte är
fri. Nu har det hänt igen, attentatet mot Salman Rushdie vid en föreläsning om
konstnärlig frihet. Någon försökte återigen tysta det fria ordet. Efter Satansverserna
fick Rushdie precis som Vilks en fatwa utfärdad och tvingades gå under jorden.
Låt oss tala högt om detta, vi måste värna vår demokrati och frihet mer än någonsin.
Ta dig en stund och lyssna till texten i ”Sången till friheten”, skriven av Silvio Rodriguez
Dominguez och Björn Afzelius, den siste med viss anknytning till Tranås. Jag kan
också tipsa om en bok nu när höstmörkret lägger sig ”Debutant” av Sergej Lebedev,
en isande thriller och ett stycke nutidshistoria.
Styrelsen i Tranåsbygdens konstförening önskar dig, med dessa rader skrivna av
mig som ordförande, varmt välkommen till höstens aktiviteter.
Anna-Lena Larsson Liljenberg
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Höstens program i Piratenhuset 2022

Vernissage

Ingrid Almqvist, Grafik
Jeanette Wallgren, Keramik
Vernissage kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 16/9 - 2/10

Sida
4

Thomas Kjellgren föreläser om
Munchs konstnärskap.
Kl. 16.00

Sida
5

29

Resa till Oslo
29 september - 2 oktober

Sida
6

Oktober

14

Francois Gillet, Foto
Vernissage kl. 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 14/10 - 30/10

Sida
8

Oktober

22

Francois Gillet berättar om sin väg
till fotokonstnär
Kl. 11.00 - 15.00

Sida
9

Oktober

Endags konstresa
till Linköping och Norrköping
29 oktober

Sida
7

September

16
Fredag

Föreläsning

September

18

Söndag

Konstresa

September
Torsdag

Vernissage
Konstcafé

Fredag

Lördag

Planerad
resa
Medlemslotteriet/
Ölprovning
Vernissage

29
Lördag

November

12

Lördag
November

18
Fredag

Vinstdragning i lotteriet kl 16.00
Ölprovningen börjar kl. 18.00

Sida
11-13

Maja Cunningham, Glas
Rayna Cunningham Cole, Akryl
Vernissage kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 18/11 - 4/12

Sida
10
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FRAKTALER x 2
Ingrid Almquist, Grafik
Jeanette Wallgren, Keramik
Som bildkonstnär arbetar Ingrid Almquist främst i den
grafiska tekniken collografi. Som objekt återanvänder
hon kasserat material för att skapa nya objekt, vilket
kallas ”assemblage”.
Jeanette Wallgren hämtar mycket inspiration från
naturen och från folkkonst i andra material än keramik,
t.ex. läder, trä och plåt.

Vernissage 16 september kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 16/9 - 2/10
Öppet fredag, lördag och söndag 11.00-15.00
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Föreläsning den18 september kl. 16.00
Författaren och kulturjournalisten Thomas Kjellgren
berättar om Munchs konstnärskap.
Dessutom presenterar han det nya, spektakulära
Munchmuseet i Oslo.

		

Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48
Anmälan och betalning senast måndag 12 september till:
melin.catarina@gmail.com / tel 070 36 13 922
Avgift 250:- betalas med Swish 1230252171 eller Bg 5707-3009
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Konstresa
29 september - 2 oktober är vi på resa till vackra och ständigt
växande Oslo, där det för tillfället händer mycket på konstoch arkitekturfronten. Den här resan är fullbokad och
programmet finns att läsa på hemsidan.
Staden är en av de mest välmående i Europa, något som syns
på de glastäckta skyskraporna, den nya tunnelbanan och
naturligtvis en mängd trendiga restauranger, barer och butiker.
Resan bjuder på höjdpunkter som nya Munch-museet,
nya Nasjonalmuseet och möjlighet att följa med på en
föreställning i Snöhaettas spektakulära operabyggnad.
Dessutom ett besök i Kistefos skulpturpark med galleriet
The Twist.
Vi ska bo centralt på Comfort Hotel Börsparken och räknar med
att hinna med mycket på denna välplanerade konsthelg.
Den här gången får vi uppleva Norges konstscen med guidning
av Niklas Nilsson från BK Travel Solutions.
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Planerad resa
Vi planerar en kortare konstresa den 29 oktober. ”Vår” chaufför
Anna är tänkt att med JoRo buss ta oss först till Östergötlands
Muséum i Linköping.
Muséet återinvigdes i maj i år efter en genomgripande renovering
av lokalerna. Region Östergötland är tillsammans med Linköpings
kommun huvudman för en stiftelse som driver muséet. En ny
konstavdelning har presenterats. Visningar har planerats, dock får
visningsgrupperna inte vara större än 15-17 personer, så det får bli
två grupper som alternerar.
Den sista lördagen varje månad serverar Best Western and hotel i
Linköping en stor härlig brunch med närproducerade råvaror, något
vi gläds åt att få prova.
Vi planerar också ett besök på Norrköpings Konstmuséum.
När programmet blir helt klart kommer vi att gå ut med inbjudan
via E-post, eller för den som saknar detta, via brev.

Resegruppen
Kontaktpersoner: Hans Rocén 070 376 61 91
			
Inger Nilsson 070 22 48 756
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Med en konstnärs blick
Francois Gillet fångar underbara motiv, från framförallt
naturen, med sin kamera.
Hans personliga stil har genom åren gett honom stora
uppdrag internationellt bl.a. i Paris, Milano och Tokyo.

Vernissage 14 oktober kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 14/10 - 30/10
Öppet fredag, lördag och söndag 11.00-15.00
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Konstcafé
Konstcafé med Francois Gillet som berättar om sin väg
till fotokonstnär kl. 12.00. Konstnären finns på plats hela
dagen.

Servering av kaffe och bakelse för den som önskar till
priset av 50 kr
Ingen anmälan behövs
Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48
Lördag 22 oktober kl 11.00 - 15.00
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Glaskonst - Akryl
Maya och Rayna
Maya Cunningham
är verksam i Erikshyttan
i Småland, där hon
tillverkar unika och
små serier av utsökt glas.

Dottern
Rayna Cunningham Cole
målar i akryl, oljepastell,
torrkrita, akrylkrita.

Vernissage 18 november kl 17.00 - 19.00
Utställningen pågår 18/11 - 4/12
Öppet fredag, lördag och söndag 11.00-15.00
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Medlemslotteriet - Ölprovning 12 november
Som medlem i föreningen har du chans att vinna ett konstverk
och nytt för i år är att vi också kommer att lotta ut en närvarovinst,
ett vackert glaskonstverk. Så boka nu in den 12 november i
din agenda. Samlad information och bilder av konstverken
som tillsammans är värda ca 70 000 kr, finns på föreningens
hemsida www.tranasbygdenskonstforening.se.
Har du inte möjlighet att närvara vid dragningen, se hemsidan.
Där kan du göra dina val bland vinsterna, som du sedan skickar in
till föreningen via E-post: info@tranasbygdenskonstforening.se
eller lämnar in till galleriet. Du är också välkommen att se
konstverken i Piratenhusets Caférum.
Årets utlottning avslutas kl.18.00 med en ölprovning.
Gunnar Emanuelsson från NÄÄS gårdsbryggeri, tillika vice
ordförande i konstföreningen, låter oss prova öl och tar oss på
ett kunnigt sätt genom öl-världen.
Till ölen serveras en ost-och charktallrik.
Max. antal personer: 30 st.
(medlemmar ges företräde)
Meddela ev. allergier,
vegetariskt alternativ finns.

Varmt välkomna till en trevlig lördagseftermiddag!
Lokal: Piratenhuset, Storgatan 48
Anmälan och betalning senast måndag 7 november till:
melin.catarina@gmail.com / tel 070 36 13 922
Avgift 140:-/person betalas med Swish 1230252171 eller Bg 5707-3009
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Medlemslotteriet - Vinster
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Medlemslotteriet - Vinster
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Konstföreningens varma tack till våra sponsorer!
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Styrelsen
Ordförande
Anna-Lena Larsson Liljenberg
Ringvägen 29, 573 41 Tranås
anna-lena.larsson.liljenberg@telia.com
070 532 55 19
Sekreterare
Inger Nilsson
Barrstigen 2, 573 37 Tranås
inger.nilsson@calypso.se
070 224 87 56

Vice ordförande
Gunnar Emanuelsson
Nääs Säteri, 573 94 Ydre
gunnar.emanuelsson@naasbrygg.se
070 531 30 69
Kassör
Anna Samson
Carl Johans väg 5, 573 43 Tranås
anna@samsonfast.se
070 113 65 13

Ann-Sofie Andersson
Norrabyvägen 10 C, 573 43 Tranås
annsofie.norraby@hotmail.com
070 588 04 54

Tobias Asp
Vetegatan 12 573 38 Tranås
tobias.lundh@hotmail.com
070 417 67 88

Gunilla Bodemo Lindahl
Augustigatan 14, 573 38 Tranås
gunilla.bodemo.lindahl@gmail.com
073 998 23 57

Martina Lymer
Tranåskvarnsgatan 10 C, 573 33 Tranås
martinalymer@live.se
073 094 87 88

Jan-Olov Melin
Sjögullsgatan 4, 573 36 Tranås
janolov.melin@mchydraulic.se
070 516 63 15

Inger Monson
Väderkvarnsvägen 9, 573 97 Tranås
stefan.barck@gmail.com
070 565 28 22

Hans Rocén
Buntmakaregatan 11, 573 37 Tranås
hans.rocen@gmail.com
070 376 61 91

Inger Maria Rosenberg
Martinvägen 14 B, 590 12 Boxholm
ingermariarosenberg@gmail.com
070 853 07 29

Lars-Erik Strand
Jägaregatan 10, 573 41 Tranås
strandad59@gmail.com
076 348 04 75

Jette Undén
Lindängsvägen 8, 573 97 Tranås
jette.unden@telia.com
070 652 55 53
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Konstföreningen
för alla
Tranåsbygdens Konstförenings ambition är att engagera
och entusiasmera med utställningar av samtida konst,
föreläsningar, kurser, studiebesök och resor. Vi strävar efter att
alla med ett konstintresse ska känna sig välkomna till oss.
Medlemmar i Tranåsbygdens Konstförening:
• Deltar i det årliga konstlotteriet.
• Får 10% rabatt vid inköp av konst på våra utställningar.
• Får 20% rabatt på inramningar hos Galleri Konstgården.
• Har medlemspris på resor.
Medlemsavgiften är 225:- som betalas till vårt bankgirokonto eller via Swish.
• Bankgiro 5707-3009
• Swish 1230252171
Vill du engagera dig i konstföreningen, kontakta någon i styrelsen.
Ordförande Anna-Lena Larsson Liljenberg, 0140 150 82, 070 532 55 19
Vice ordf. Gunnar Emanuelsson, 070 531 30 69
Sekreterare Inger Nilsson, 070 224 87 56
Kassör Anna Samson, 070 11 36 513
Tranåsbygdens Konstförening
Fritiof Nilsson Piratenhuset
Storgatan 48
573 32 Tranås
E-post: info@tranasbygdenskonstforening.se
Hemsida: tranasbygdenskonstforening.se

Våra öppettider för utställningar
Fredag, lördag, söndag kl. 11.00 - 15.00
Vernissage på fredagar kl. 17.00 - 19.00

Vi är medlemmar i:
Vill du veta vad som händer i Tranåsbygdens konstförening?
Följ oss på Facebook och Instagram.

