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Mitt i sommarens härliga tid vill vi påmin-
na om hösten. Inte den gråa och ruggiga 
utan den uppfriskande och stimulerande, 
fylld av konstupplevelser och kulturakti-
viteter. Dags alltså att presentera konst-
förenigens välfyllda höstprogram.

Flaménska Galleriet slår upp portarna för 
fem fina utställningar. Vi får se målning-
ar av årets Hedæusstipendiat Ann-Sofie 
Claesson, tuftade mattor av graffitikonst-
nären OLLIO Jonathan Josefsson, keramik 
av Marie Beckman och Jussi Ojala, samt 
målningar av boråsaren Daniel Birgers-
son. Den traditionella samlingsutställning-
en Julbordet avslutar säsongen.

På programmet står också det stora 
evenemanget Höstsalongen 2017 på Borås 
konstmuseum, en konstresa, ett extra 
föreningsmöte och ett föredrag av den högt 
ansedda konstnären Astrid Sylwan.

Vår webbplats www.flamenska.se har fått 
ett nytt utseende och fungerar nu lika bra 
på såväl datorer och mobiler som surfplat-
tor. Webbplatsen innehåller 
heltäckande och aktuell 
information om galleriet och 
föreningen och vi rekommen-
derar varmt att du besöker 
den ofta. Webbplatsen pre-
senteras i samband med det 
extra föreningsmötet  
5 oktober.

Det fullständiga kalenda-
riet finner du här bredvid, 
notera alla tider i din alma-
nacka, så ses vi under hösten.

För framtiden planerar 
vi att gå över till snabbare, 
effektivare och mer kostnads-
effektiva informations- 
kanaler, såsom vår nya 
webbplats www.flamenska.
se, e-postutskick, Facebook 
och Instagram. De fysiska medlemsbreven, 
som detta, kommer då att fasas ut.

Kalendarium hösten 2017

19 augusti Vernissage Ann-Sofie Claesson 
kl. 12–16.

9 september Vernissage Jonathan OLLIO  
Josefsson kl. 12–16.

30 september Vernissage Höstsalongen på  
Borås Konstmuseum kl. 14.00.

5 oktober Extra föreningsmöte kl. 18.30 på 
Konstmuseet, följt av presentation av den nya 
webbplatsen. 

5 oktober Konstnären Astrid Sylwan berättar om 
sitt konstnärskap kl. 19.00. 

7 oktober Vernissage Marie Beckman och Jussi 
Ojala kl. 12–16.

28 oktober Vernissage Daniel Birgersson 
kl. 12–16.

11 november Konstresa till Jönköping.

18 november Vernissage samlingsutställningen 
Julbordet kl. 12–16.

22 november Visning av utställningen Danse 
Macabre på Konstmuseet kl. 18.30.

7 december Dragning i medlemslotteriet på 
Flaménska Galleriet kl. 18.30, visning från  
kl. 18.00.

10 december Vinstval och vinstutdelning  
i medlemslotteriet på Flaménska Galleriet 
kl. 14.00.

Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening 
medlemsbrev hösten 2017

Bästa medlem 
och konstvän!

Snart  
börjar  
en välfylld  
konsthöst
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Lars Anderson
tfn 033 41 90 25 eller 0708 72 42 45
lars.anderson1@tele2.se

Mårten Axelsson (saknas i bild)
tfn 033 27 51 21 eller 0708 61 01 97
storegarden15@gmail.com

Nils-Gunnar Blanc
tfn 033 14 07 30 eller 0766 23 79 96
nils-gunnar.blanc@telia.com

Ulla Haak
tfn 0705 57 31 31
ulla.haak@telia.com

Per Olof Häggmark
tfn 0735 66 51 76
sylvia.haggmark@gmail.com

Britt-Inger Lindqvist 
tfn 0705 87 96 76 
bilindqvist@telia.com

Kerstin Ljungström
tfn 0725 27 15 74
fam_ljungstrom@yahoo.se

Agneta Rehder
tfn 0705 42 69 40
agneta_rehder@yahoo.com

Birgitta Sjöblom
tfn 0706 76 36 88
sjoblom.birgitta@gmail.com

Styrelsen 2017. Från vänster: Birgitta Sjöblom, Lars Anderson, Britt-Inger Lindqvist,Nils-Gunnar Blanc, Kerstin Ljungström, Per Olof Häggmark, 
Ulla Haak och Agneta Rehder. Mårten Axelsson saknas på bilden.

Konstföreningens styrelse 

Värva fyra nya medlemmar och få ett konstverk
Denna värvningskampanj som lanserades på års-
mötet 2016 gäller fortfarande. Anmäl de fyra per-
soner du värvat med namn, adress, telefonnummer 
och e-postadress till Birgitta Sjöblom 070-676 36 88 
och följ upp att de betalar medlemsavgiften 250 kr 
till plusgiro 7 37 85-8 eller Swishkonto 123 225 7632.

Medlemsavgiften är din vinstchans
Medlemsavgiften på 250 kr är din lott i årets stora 
konstlotteri. 

Som registrerad medlem har du rätt till tio 
procents rabatt på inköp av konst på Flaménskas 
utställningar. Är du osäker på om du har betalat 
årsavgiften kontakta lars.anderson1@tele2.se

Vi hälsar dig  
välkommen  
till föreningens  
aktiviteter  
hösten 2017

www.flamenska.se
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5 oktober kl. 18.30 
Extra föreningsmöte – kallelse
Härmed kallas till extra föreningsmöte 
torsdag 5 oktober kl. 18.30 på Borås Konst-
museum. Mötets enda ärende: beslut om 
föreslagna stadgeändringar, tidigare antag-
na vid ordinarie föreningsmöte 2017-03-30.

Stadgeändringar kräver beslut på två på 
varandra följande medlemsmöten varav ett 
ska vara ordinarie. Vid vart och ett av dessa 
möten krävs 2/3 majoritet för beslut.

Nuvarande stadgar samt föreslagna 
ändrade stadgar finns att hämta på webb-
platsen www.flamenska.se under fliken 
Medlem.

5 oktober kl. 19.00 
Föredrag av Astrid Sylwan  
på Borås Konstmuseum
Astrid Sylwan är en av våra mest respek-
terade konstnärer som efter examen från 

Konstfack 2005 har 
blivit en självklar 
del av den svenska 
konstscenen där 
hon är lätt igen-
kännbar på sina 
kraftfulla och färg-
starka målningar i 
storformat.

Bland hennes 
många offentliga 
uppdrag kan näm-
nas utsmyckningen 
Skies i den nya City-
banan i Stockholm. 
Astrid har ställt ut 
sina verk världen 
över och är repre-
senterad på Moder-
na museet, Dunkers 

Hus och i flera privata samlingar.
Under våren har vi på Borås Konstmu-

seum kunnat se hennes monumentala 
Love Song från 2008 som visades redan 
2009 i samlingsutställningen Samtidigt – 
Svenskt måleri på 2000-talet och som nu 
finns i museets samlingar.

Vi är stolta och glada över att Astrid 
accepterat vår inbjudan att berätta om sitt 
konstnärskap och visa bilder.

Såväl medlemmar som allmänheten är 
välkomna till detta evenemang. Fri entré.  

11 november 
Konstresa till Jönköping
Falskt och sant är temat på denna resa till 
Jönköping där vi får uppleva äkta konst på 
Konstnärshuset Svavel och John Bauer- 
museet, och falsk konst hos Polisen.

Bussen avgår 
kl. 8.30 från Kvarn-
gatan på baksidan 
av Flaménska Gal-
leriet.

Vi åker till 
Konstnärshuset 
Svavel, som driver 
konst- och utställ-
ningsverksamhet, 
där vi först får kaffe 
med dopp innan 
grafiker EvaBritt 
Lindgren visar oss 
den grafiska tek-
niken fotopolymer, 
från foto till grafiskt 

blad. Tillfälle också till inköp. Betalning 
med Swish eller kontanter.

Jönköping läns museum blir vår nästa 
anhalt. Vi blir guidade runt i museets John 
Bauer-avdelning. Sagokonstnären John 
Bauer växte upp i Jönköping och inspirera-
des mycket av Södra Vätterbygdens natur 
och miljöer. Utställningen omfattar mål-
ningar, skisser och brev.

Klockan bör nu vara strax efter 12 och 
dags för lunch som vi intar på Brasserie 
Park i centrala Jönköping.

Efter lunchen besöker vi Polishuset där 
vi får se polisens samlingar av beslagtagen 
falsk konst. F.d. kriminalpolisen Gunnar 
Hallqvist ger en medryckande redovisning 
av den falska konsten och historierna kring 
denna. En i sanning speciell variant på 
konstvisning.

Därefter går bussen åter till Borås som 
vi beräknar nå vid 17-tiden.
Pris: 500 kr
Antal deltagare: max 18. Först till kvarn 
gäller.
Anmälan till agneta_rehder@yahoo.com  
eller tfn 0705 42 69 40. Ingen betalning för-
rän du fått bekräftelse.

22 november
Visning för våra med-
lemmar av höstens 
stora utställning på 
Borås Konstmuseum
Onsdagen den 22 nov- 
ember kl 18.30 visar 
den nytillträdda musei- 
chefen Eva Eriksdotter 
Danse Macabre – en 
retrospektiv utställ-
ning över Peter Linde 
Busk som innehåller 
målningar, grafik, video 
och glaskeramik.

Utställningar på  
Flaménska Galleriet hösten 2017

19 augusti–3 september 
Ann-Sofie Claesson
Ann-Sofie Claesson, ung och lovande 
konstnär från Håcksvik, som tidigare i år 
fick föreningens Hedæusstipendium.

Ann-Sofie arbetar huvudsakligen med 
realistiskt oljemåleri och måleriinstalla-
tioner. Hennes praktik kretsar kring ett 
undersökande av minnet och hon har ett 
stort intresse för människor och för att 
förmedla känslor.

Ansvariga för utställningen: 
Mårten Axelsson och Kerstin Ljungström

   

9 september–1 oktober 
Jonathan Josefsson
Jonathan Josefsson gjorde sig känd i Göte-
borg under 2000-talet som graffitimålaren 
OLLIO.

Under sin studietid på HDK upptäckte 
Ollio likheten mellan sprayburken och 
tuftmaskinen och lät sitt lekfulla färg- och 
formspråk översättas till mattor. Utställ-
ningen visar dessa textila alster komplette-
rade med bilder i alternativ teknik ansluten 
till graffitins uttryck.

Denna utställning är ett sidoarrange-
mang både till StreetArt biennalen No Li-
mit och Textilmuseets internationella stora 
höstevent Crossover, textile art and design. 

Ansvariga för utställningen: 
Lars Anderson och Ulla Haak

7 oktober–22 oktober 
Marie Beckman och Jussi Ojala
Marie Beckman och Jussi Ojala visar båda 
keramik.

Marie arbetar i stengodslera och mo-
dellerar eller använder gipsformar för att 
skapa grundformerna och monterar sedan 
reliefbitar för hand. Glasyren är halvmatt 
med en len lyster.

Jussi arbetar med stengodslera som 
drejas, ofta till cylinderform, som se-
dan bränns med unika glasyrer som ger 
expressiva uttryck. Hans verk utstrålar 
närhet till naturen och det vilda.

Ansvariga för utställningen: 
Nils-Gunnar Blanc och Britt-Inger Lindqvist

  

28 oktober–12 november
Daniel Birgersson
Daniel Birgersson, konstnär bosatt i Sjö-
marken med regelbundna utställningar 
med målningar, skulpturer, ljud och  
musikinstallationer. Arbetar för övrigt som 
frilansande grafisk designer och lärare 
främst i ämnen som visuell kommunika-
tion.

Ansvariga för utställningen: 
Per-Olof Häggmark och Mårten Axelsson

18 november–3 december
Julbordet
Marianne Abelsson, Björn Camenius, 
Ann-Sofie Gelfius, Britta Grönstrand, 
EvaBritt Lindgren, Ellen Lindström, Birgitta 
Nelson Clauss, Ida-Lovisa Rudolfsson, Mar-
ta Runemark, Mats Rydstern, Greta Sandahl, 
Mats Svensson, Lotta Söder, Kristina Thun

Ansvariga för utställningen: 
Nils-Gunnar Blanc, Agneta Rehder, Birgitta Sjöblom

Foto: Kristian Pohl | Följ 
Astrid på Facebook och 
Instagram


