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I väntan på sommar och sol…

Programgruppen

En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar.
Och solens ljus och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

Vi tror och hoppas att vårt fullspäckade program skall kunna
genomföras. Vi och många av våra medlemmar längtar. Resan till
Svenska Pommern blev genast fullbokad.

(Sommarpsalm från år 1889 med text av Carl David af Wirsén)

I Galleriet …
visas just nu säsongens sista utställning. Annette Hammarén och
Nina Kerola i Stora Galleriet, grafik och måleri.

Utöver den resan bjuds det på ett antal dagsresor till trevliga resmål
på ”lagom” avstånd. Årsmöte och höstmöte står på programmet,
liksom konstsamtal, minnesföreläsning och föredrag om olika
spännande ämnen.
Programbladet kommer inom kort att distribueras, där kan man i
detalj läsa om alla trevliga programpunkter hösten bjuder på.

I Lilla Galleriet visar Lena Björn sina berörande skulpturer.

Ny hemsida

Den 6 juni är sista utställningsdag, sedan stänger vi för renovering
och sommarlov. Men inte helt …

En ny hemsida är under utarbetande och kommer att lanseras någon
gång i juni. Förutom en uppdaterad layout kommer funktioner att
finnas för medlemskap, anmälan till och betalning av
programaktiviteter samt utställningsansökningar.
I god tid före lansering kommer vi att informera mer om hemsidan
och dess funktioner.

Den 2/7-8/8 visar vi en fönsterutställning och i galleriet visas
samtidigt en spektakulär installation. Theo Ågren och Björn Hegardt
heter utställarna.
Björn Hegardt och Theo Ågren har arbetat tillsammans sedan 1998.
De arbetar med installationer baserade på naturfenomen som svarta
hål, vitt ljus och virvelvindar, i kombination med vardagsföremål.
Gemensamt i deras projekt är ett intresse för rummet och dess
gränser, både visuellt och kontextuellt. Med en blandning av humor
och allvar visar de interiörer som utmanar tyngdkraften: frusna
ögonblick som får en karaktär av att leva sina egna liv. De skapar
tredimensionella tablåer, där optiska illusioner är ett genomgående
tema.

Medlemskap 2021
Kära medlem! Ursäkta att vi tjatar men återigen vill vi påminna
om inbetalning av medlemsavgiften för 2021! Och tacka er
som redan har betalat. Vi uppskattar ert stöd! OBS - för att
kunna delta i höstens programutbud, samt senare i år även
konstlotteriet, måste man vara medlem. Glädjande nog
tillkommer nya medlemmar i en jämn ström.
Medlemsavgift/årsavgift i kronor
Enskild medlem 350
Medlem under 30 år 100
Övriga m samma adress, 150 Föreningar 1 000
Betalas in på plusgiro 47822-2 eller swish 1234 933735. Var
noga med att ange vad betalningen avser samt ditt/ert namn.

Mer om konstnärernas tidigare arbete:
https://theoagren.com/bjrn-theo-1
Ta gärna en promenad förbi våra fönster på Kastellgatan, ni kommer
inte att ångra det.
När hösten nalkas inviger vi den första utställningen i ett nyrenoverat
galleri genom att också (som enda galleri i Göteborg) delta i
Göteborgs Kulturkalas, 20-22 augusti.
Bengt Johansson och Fredrik Johansson ställer ut målningar. Mer
information kommer – vi utlovar en trevlig förvernissage och
vernissage med överraskningar.
Höstens utställningsprogram bjuder på fina utställningar av både
kända och okända utställare. Vi gläder oss redan nu. Och vi hoppas
kunna återgå till klassiskt trevliga vernissager inomhus.
Några exempel är Alexandra Hedberg, Helene Billgren/Stefan
Uhlinder, Richard Damm, Oscar G Montan och Martin Skimutis.
Julutställningen i år kommer att visa GLAS i olika former.

Hemsida: www.goteborgskonstforening.org
Mail: info@goteborgskonstforening.org

Till sist …
Tack till alla som besökt vårt galleri. Trevliga, personliga och
informella möten och samtal har uppstått, vilket är till stor glädje för
oss som är värdar i galleriet. Tack för att ni delar med er och ännu
mer tack för uppskattande ord om Nyhetsbrevet, som ju är en ny
satsning för i år. Allt för att hålla bättre kontakt med er.
Utomhus vernissager i blandad väderlek har ändå varit välbesökta.
Avstånd har hållits, trots det har fina samtal uppstått. Det har varit ett
svårt år för föreningen och för oss alla. Vi är glada att vi tog beslutet
att hålla öppet och noga följa de restriktioner och förhållningsorder
som utfärdats. Våra besökare har själva varit noga med att hålla
avstånd och ibland använda munskydd.
Nu ser vi fram mot lite friare tider för oss alla, framför allt skall vi
njuta av den sommar som ligger framför oss.
TREVLIG SOMMAR!

