
Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening
medlemsbrev våren 2017

Välkommen till en ny säsong med nya upplevelser och upptäckter i konstens och kulturens värld. 

Medlemsbrevet har i vår fått ett större format med plats för fylligare information om föreningens aktiviteter. En annan nyhet är ka-
lendariet på sista sidan som ger dig en överblick.
Flaménska Galleriet slår upp portarna för fem utställningar och på Borås Konstmuseum visar Pontus Hammarén en aktuell utställning 
för medlemmarna och där hålls också årsmötet för 2017 som följs av ett föredrag av konstnären och konstprofessorn Dan Wolgers.
Två  konstresor står också på programmet, den ena en helgresa till Stockholm, den andra en endagsresa till Ringhals kärnkraftverk 
som äger landets kanske största samling av svensk 80-talskonst.st.

Onsdagen den 1 mars kl 18.30 visar Pontus Hammarén utställningen Konstnärer blir dom som inte kan 
bli serietecknare! Detta något provokativa uttalande av Lars Hillersberg är temat för vårens utställning på 
Borås Konstmuseum med verk av kända svenska och internationella serieskapare samt konst som influe-
rats och inspirerats av serievärlden.

VISNING FÖR VÅRA MEDLEMMAR

Härmed kallas till årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar torsdag 30 mars 2017 kl 18.00. Plats: Borås Konstmuseum. 
Dagordning med ärendelista publiceras på www.flamenska.se senast en vecka före årsmötet.
Motioner till stämman skall vara skriftliga och inlämnade till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

ÅRSMÖTE

Efter årsmötet kl 19.00 berättar Dan Wolgers 
och visar bilder. 
Wolgers är professor i skulptur vid Kungliga 
Konsthögskolan och en av få svenska konst-
närer som ställt ut på Louvren. Han är full av 
hugskott och humor, är en lekfull dadaist, prö-
var och ifrågasätter det mesta och naturligtvis 
provocerar och chockerar han åskådaren. Ett 
exempel: när han fick uppdraget att designa 
omslaget till Gula sidorna i Stockholms telefonkatalog, satte han dit sitt eget telefonnummer i stället för en bild. 

Välkommen att lyssna på den fortsatta berättelsen. 
Ta gärna med en gäst. Föredraget är öppet för alla. Fri entré.

FÖREDRAG AV DAN WOLGERS

Stockholm 17-19 februari 

Nu har vi arrangerat den efterlängtade helgresan till Stockholm. 
Vi hoppas du vill följa med.
Fredag 17/2 startar vi kl 08.00 från Kvarngatan (Flaménskas 
baksida). Vid 10-tiden blir det paus för kaffe och smörgås på 
Restaurang Gyllene Uttern och ungefär kl 13.30 äter vi buf-
félunch på Scandic Hotel i Södertälje. Dagens buffé innehåller 
kött, fisk, soppa, sallader mm. Vatten och kaffe.

I Stockholm reser vi direkt till Prins Eugens Waldemarsudde 
på Södra Djurgården, där vårens stora utställning visar verk av 
den spanske surrealisten Joan Miró. Efter den guidade turen blir 
det tid för den som så önskar att ta en kopp kaffe i den trevliga 

serveringen eller på egen hand utforska övriga delar av museet. 
Efter besöket far vi till Best Western Kom Hotell för inkvarte-
ring. Hotellet ligger på Döbelnsgatan, inte långt från Hötorget.
Egen tid resten av dagen.

Lördag 18/2
Frukostbuffé på hotellet
Utflykten startar 10.00 från hotellet. Vi reser till Artipelag mu-
seum som är vackert beläget vid Baggensfjärden på Hålludden, 
Värmdö. Museet öppnar 11.00. Där pågår utställningen Lars 
Wallin - Fashion Stories i större format än i Borås och med 
många nyheter. Guidning och därefter sopplunch på Artipelags  
restaurang Bådan 12.30.
Efter lunch besöker vi Fotografiska museet som visar  

KONSTRESOR VÅREN 2017  



MEDLEMSAVGIFTEN

MEDLEMSINFORMATION PÅ FACEBOOK, WEBBPLATSEN OCH VIA E-POST

På årsmötet 2016 fastställdes medlemsavgiften till 250 kr för år 2017.
Den betalas till plusgiro 73785-8 så snart som möjligt och senast 1 februari. Viktigt att du anger namn, adress och telefonnummer 
vid inbetalningen. Medlemsavgiften är din lott i årets stora konstlotteri. Medlemsrabatt 10 procent på inköp av konst på Flaménskas 
utställningar gäller alla som varit medlemmar i minst sex månader.

Vi försöker nå ut till våra medlemmar med aktuell information främst på facebook och webbplatsen www.flamenska.
se Är du med på facebook söker du på föreningens namn, annars klickar du på facebook-ikonen på webbplatsens 
hemsida så kommer du rätt.
Information lämnar vi också via e-post. Vi har väl din aktuella e-postadress? I annat fall skicka den till 
info@flamenska.se

VÄRVA FYRA NYA MEDLEMMAR OCH FÅ ETT KONSTVERK

På årsmötet 2016 lanserade vi denna värvningskampanj. Tre medlemmar gjorde en lyckosam insats och fick som belöning var sitt 
konstverk i samband med dragningen i konstlotteriet i december. Följ deras exempel du också. Anmäl de fyra personer du värvat med 
namn, adress, telefonnummer och e-postadress till Birgitta Sjöblom 070-6763688 och följ upp att de betalar medlemsavgiften 250 kr 
till plusgiro 73785-8.

GALLERIVÄRDAR

Gallerivärdarna är våra stöttepelare under utställningsperioderna och vi söker ständigt flera. Vill du vakta galleriet vid något eller 
några tillfällen per säsong tar vi tacksamt emot ett samtal eller mail från dig så träffas vi och går igenom rutinerna. Kontakt: Birgitta 
Sjöblom 070-6763688.
Alla aktiva gallerivärdar erhåller ett årskort till Borås Konstmuseum och Textilmuseet. 
Någon gång per år försöker vi också ordna en gallerivärdsträff  då vi informerar om galleriet och utställningsverksamheten, diskuterar 
frågor kring värdarnas uppgifter, lyssnar på föredrag av någon konstnär och njuter av en enklare förtäring.

Charlotte Gyllenhammars utställning Natt och Albert Wikings 
We have a Dream. Guidning även här.
Fotografiska har mycket generösa öppettider och en restaurang 
som utnämnts till Museum Restaurant of  The Year 2016 och 
därför är det kanske en god idé att stanna kvar och äta middag. 
Blir vi många som bestämmer oss för det kan bussen eventuellt 
hämta och köra oss till hotellet.

Söndag 19/2
Frukostbuffé på hotellet
Utcheckning sker och vi lämnar hotellet kl 09.00 för att fara till 
Älta, 20 minuter söder om Stockholm, där keramiker Ann-Sofie 
Gelfius tar emot oss i sin ateljé. Hon berättar om sitt arbete och 
vi får tillfälle till inköp. 
Lunch på Löfstad slott 12.30    
Åter i Borås vid 17-tiden.
Vid 24 deltagare är priset 3580 kr/person i dubbelrum inklusive 
ovanstående program och lunch alla tre dagarna. Tillägg för 
enkelrum 640 kr för båda nätterna.
Vid annat antal justeras priset.
Anmälan till agneta_rehder@yahoo.com
(tfn 070-5426940) snarast och senast den 16 januari 2017.

Resa till Ringhals kärnkraftverk 6 maj  
Ringhals kärnkraftverk, som ingår i Vattenfall, äger landets kan-
ske största samling av svensk 80-talskonst.  Mellan 1984 och 

1990 köptes omkring 350 
konstverk i samråd med 
Statens konstråd. Tavlor, 
skulpturer och textilkonst 
lyser sedan dess upp och 
förskönar entréer matsa-
lar, lunchrum, konferens-
rum och grupprum och är 
till stor glädje för Ringhals 
medarbetare och besökare. 
Våra medlemmar får nu 
chansen att se denna unika 
skatt. 

Program
Vi startar från Kvarngatan i Borås kl 09.30 och välkomnas med 
kaffe och smörgås vid ankomsten till Ringhals kl 11.00. Däref-
ter får vi en rundvandring ledd av Ann-Sophie Gustavsson som 
är konstansvarig på Ringhals. Utflykten avslutas med en måltid 
på Väröbacka Gästgiveri. Därefter styr vi kosan mot Borås och 
beräknas vara hemma sen eftermiddag.
Pris: 500 kr
Begränsat antal deltagare: 25
Anmälan till agneta_rehder@yahoo.com (tfn 070-5426940) 
1-10 april 2017



UTSTÄLLNINGAR PÅ FLAMÉNSKA GALLERIET VÅREN 2017

14 - 29 JANUARI

Ingrid Draminsky från Borås och Marita Wass från Björ-
ketorp inleder säsongen. Ingrid visar måleri, främst människor 
i stadsmiljö, men även vilsamt lugna landskap, och Marita ra-
kubränd keramik och stengods.

4 - 19 FEBRUARI

Anna Christoffersson från Dalsjöfors arbetar med collage-
teknik och försöker i sin bildvärld förena natur, människor och 
objekt med allvar och lite humor för att förmedla en känsla 
eller väcka tankar kring något.

25 FEBRUARI - 12 MARS

Tomas Anagrius och Mona Öjemark är båda från Skåne. 
Tomas specialitet är stengods, framför allt skålar och stora fat 
med egna glasyrer i bl.a. oxblod, temmoku och celadon. Mona 
visar textila bilder och skulptur.

18 MARS - 2 APRIL

Yvonne Swahn beskriver sitt konstnärskap som poesi. Mål-
ningarna är oftast inre abstrakta landskap där betraktaren ges 
stimulans till tolkningar. Titlar är för henne viktiga.

8 - 29 APRIL

Bengt Wahlgren visar målningar varav en del hämtat inspi-
ration från fabriksmiljöer, men vi får också se blommotiv, land-
skapsbilder och teckningar. 

Ingrid Draminsky

Marita Wass

Anna Christoffersson

Tomas Anagrius

Mona Öjemark

Yvonne Swahn

Bengt Wahlgren

VERNISSAGE ALLTID 12-16



EN GLIMT FRÅN FÖRRA SÄSONGEN

Tomas Lindh-stipendiet 2016 

I samband med Fredrik Wretmans bejublade konstföredrag i mitten av oktober meddelade 
Tommy Olsson, ordförande för Stiftelsen Tomas Lindhs minnesfond, att styrelsen enhälligt 
beslutat att 2016 års stipendium skulle delas mellan eldsjälarna Gunnela Stenlund och Bengt 
Wahlgren som båda ”på ett utomordentligt sätt uppfyller stadgarnas formulering om för-
tjänstfulla insatser inom bildkonstens område och är mycket värdiga mottagare av Stiftelsens 
stipendium till Tomas Lindhs minne.” 
(Tomas Lindh (1945–1995) var chef  för Borås Konstmuseum i slutet av 1980- och början av 
1990-talet. Han producerade en rad utställningar som lät tala om sig på riksnivå.)

KALENDARIUM VÅREN 2017

14 januari  Vernissage kl 12-16 Ingrid Draminsky och Marita Wass

4 februari Vernissage kl 12-16 Anna Christoffersson

1 mars  Pontus Hammarén visar utställningen 

  ”Konstnärer är dom som inte kan bli serietecknare” 

  för medlemmarna. Borås Konstmuseum kl 18.30

17-19 februari Konstresa till Stockholm

25 februari Vernissage kl 12-16 Tomas Anagrius och Mona Öjemark

18 mars  Vernissage kl 12-16 Yvonne Swahn

30 mars  Årsmöte kl 18.00 på Borås Konstmuseum,

  Kl 19.00 Dan Wolgers berättar och visar bilder 

8 april  Vernissage kl 12-16 Bengt Wahlgren

6 maj  Konstresa till Ringhals kärnkraftverk 

FLAMÉNSKA GALLERIETS 

ÖPPETTIDER UNDER 

UTSTÄLLNINGSPERIODERNA

Vernissagedag 12-16

Torsdag 15-18

Fredag - Söndag 12-15

Vi visar gärna utställningarna 
på andra tider. 

Kontakta Agneta Rehder 070-5426940
eller Birgitta Sjöblom 070-6763688 
helst med sms.

HÖSTSALONGEN 2017

Välkommen till föreningens aktiviteter våren 2017

Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening
Styrelsen

Flaménska Galleriet

Södra Torget 4

503 35 Borås

KONSTLOTTERIET

I december varje år är det dragning i vårt stora konstlotteri 
för medlemmarna. Vinsterna är konstinköp som styrelsen 
gjort i första hand från våra utställningar på Flaménska Gal-
leriet men även verk från andra utställningar. Också grafik 
som vi får genom vårt medlemskap i Våga Se och Grafiska 
Sällskapet ingår bland vinsterna. År 2016 uppgick den totala 
vinstsumman till 123 000 kronor och antalet vinster var 32 
stycken.
Vid varje utställningstillfälle anordnar vi ett Besökslotteri för 
medlemmarna.

I år är det åter dags att arrangera vår omtyckta och spännande Höstsalong. Föreningen inbjuder därför alla konstutövare födda eller 
verksamma i Borås och Sjuhäradsbygden till den jurybedömda Höstsalongen 2017 på Borås Konstmuseum. Inlämning, jurybedöm-
ning och urval kommer att ske i början av september. Skulptören Pål Svensson är enmansjury. Vernissagen är planerad till den 16 
september 2017 och utställningen pågår sedan till 7 januari 2018. Anmälningsblanketter och information med fullständiga förutsätt-
ningar kommer att finnas på www.flamenska.se under länken Höstsalongen 2017. Dags alltså för alla intresserade att börja jobba med 
sina verk!

Gallerivärdar 
Gallerivärdarna är våra stöttepelare under utställningsperioderna och vi söker ständigt flera. Vill 
du vakta galleriet vid något eller några tillfällen per säsong tar vi tacksamt emot ett samtal eller 
mail från dig så träffas vi och går igenom rutinerna. Kontakt: Birgitta Sjöblom 070-6763688. 
Alla aktiva gallerivärdar erhåller ett årskort till Borås Konstmuseum och Textilmuseet.  
Någon gång per år försöker vi också ordna en gallerivärdsträff då vi informerar om galleriet och 
utställningsverksamheten, diskuterar frågor kring värdarnas uppgifter, lyssnar på föredrag av 
någon konstnär och njuter av en enklare förtäring. 

Konstlotteriet 
I december varje år är det dragning i vårt stora konstlotteri för medlemmarna. Vinsterna är 
konstinköp som styrelsen gjort i första hand från våra utställningar på Flaménska Galleriet men 
även verk från andra utställningar. Också grafik som vi får genom vårt medlemskap i Våga Se och 
Grafiska Sällskapet ingår bland vinsterna. 
År 2016 uppgick den totala vinstsumman till 123 000 kronor och antalet vinster var 32 stycken. 
Vid varje utställningstillfälle anordnar vi ett Besökslotteri för medlemmarna. 

/Två av de verk som är inköpta för dragningen 2017 och en besökslotterivinst från 2016/ utgår 

/DESSA BILDER KAN UTGÅ, 
SÄGER INTE SÅ MYCKET.  
HA KVAR ÄPPLET?/ 

Tomas Anagrius            Torbjörn Damm                        Yrjö Häkkinen     


