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Till alla vänner i Leksands Konstsällskap
Senaste brevet var daterat 29 mars och nu är det sommar. Tiden flyger i väg. Vi vill nu berätta
vad Konstsällskapet bjuder under sommar och höst, så att ni kan anmäla er och lägga in
aktiviteterna i era kalendrar.
Den 14 april gjorde vi en rundvandring i det ombyggda kommunalhuset med Josefin Wedel
och Margareta Björklund. Det är konsten som lyfter hela huset. De har gjort fina nyförvärv
och en utmärkt hängning.
Den 21 maj tog Josefin Wedel emot oss i sin ateljé och berättade om olika grafiska tekniker.
Då om inte förr insåg vi vilket oerhört arbete som ligger bakom ett grafiskt blad. Vi var ett 10tal som deltog och som även fick en fin kaffestund bland blommande fruktträd och med älven
nedanför oss.
SOMMARENS OCH HÖSTENS AKTIVITETER
Torsdagen den 7 juli samlas vi vid klockstapeln kl 15 för en kyrkogårdsvandring bland
konstnärsgravar. Vi kommer att gå till andra gravar än dem, som vi besökte förra året bl a till
familjen Jobs - Söderlundh, Rune Lindström, Dagmar Lodén, Anders Altzar . Det kommer att
ta ca 1 timme. Efteråt dricker de som vill, kaffe på Hildasholm.
Torsdagen den 21 juli kl 19.00 besöker vi Hjortnäs Handel/konstgalleri, där Ebba Matz
ställer ut sina verk. Ebba, som ju är från Leksand, har under många år haft stora framgångar
och gjort arbeten för offentlig miljö. Just nu är hon aktuell här hemma, då hon arbetar med en
utsmyckning vid strandstigen nedanför kyrkan under titeln ”Via Sacra”. Ebba själv ställer upp
och tar emot oss. Välkomna!
Måndagen den 8 augusti är det dags för sommarens utflykt till Verket/Avesta Art. Det är
en upplevelse bara att komma in i ”slaggstensslottet”. I år är temat för utställningarna
”Sagolikt” med främst svenska konstnärer som Nygårds Karin Bengtsson, Stina Wirsén,
Hanna Beling. Hanna minns vi från Uhrdinutställningen på vårt konstmuseum. FKs recensent
skriver ”Byggnadens mörker, vindlande gångar, prång, historiska detaljer och storslagenhet
sätter i gång associationer!” Vi kommer få en visning av kunnig guide. Kanske hinner vi även
se några av Roy Anderssons tänkvärda gamla reklamfilmer!
Efter lunch på ”Köket i gränden”, åker vi till Träslottet i Hyttbäcken. Därifrån kom ErikAxel Karlfeldts mor. Gården, som skildras i dikten ”Träslottet”, har varit i släktens ägo i mer
än 300 år. Det är ett unikt tillfälle att få komma in i denna gamla bergsmansgård, som
kommer att visas av Anna Tomasson. Under det stora gamla vårdträdet kan vi sedan dricka
vårt medförda eftermiddagskaffe.
Anmälningsblanketten bifogas, senast måndagen den 21 juli måste vi få er anmälan. För att
kunna genomföra resan behövs minst 20 anmälningar. Ta gärna med er någon god vän!
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Lördagen den 24 september kl 11.00 (Obs! Ändrad dag) visar Helena Hernmarck
utställningen ”Textil i rullning – textilhantverkets väg från ax till limpa” med arbeten av
Helena själv, ”Team Hernmarck”, Alice Lund Textilier AB och Wåhlstedts Textil verkstad i
Pylonen vid Trafikverket i Borlänge. Utställningen kommer att öppnas särskilt för oss den
dagen, så detta är verkligen ett bra tillfälle att möta Helena. Hon är en av våra mest
framstående textilkonstnärer, bor i USA och har där haft många uppdrag för offentlig miljö.
Efter besöket på Pylonen fortsätter vi till Alice Lunds nya textilverkstad intill Stora Tuna
kyrka.
Vi samlas på Kulturhusets parkering kl 10.00 för samåkning. Den som redan har full bil
kan åka direkt till Trafikverket, Pylonen, skyltat till höger före infarten till Kupolen. Kostnad
för visningarna är 100 kr/per person. Meddela Karin Holmberg karin.holmberg@telia.com tel
072- 7415 08 eller Gunilla Esbjörn gunilla.esbjorn@telia.com tel 070-217 71 21 att du vill
delta.
Fredagen den 11 november gör vi en höstutflykt med besök på Bukowskis och
Fotografiska museet. Vi tas emot av VD Michael Storåkers med rötter i Leksand.
Överintendenten Carl Barkman berättar om Bukowskis historia. Sedan får vi se den konst som
är aktuell för försäljning, samtidskonst och design. Efter besöket på Bukowskis avser vi att ta
en taxi till Fotografiska museet vid Stadsgården. Där äter vi lunch innan vi får visning av
aktuella utställningar. Det är ett relativt nytt museum som fått många lovord. Ta nu chansen
att delta och få vara med om något vi inte gör i vanliga fall!
Under sommaren har ni möjlighet att se den fina utställningen på Kulturhuset. ”Det enkla,
det funktionella, det sköna. Folkkonst från Leksand”, det är folkkonst på högsta nivå. PerÅke Backman har gjort utställningen. Den visas tisdagar och fredagar kl 12.00 tom
27 augusti.
Under vintern och våren har, bakom kulisserna, Nicole Mattsson inventerat och digitaliserat
Konstsällskapets och kommunens konstsamling. Detta är något som vi eftersträvat under
många år. Nu har vi kontroll på vad vi äger!
Medlemsavgiften har ganska många glömt att betala. Vet du med dig att du är ”skyldig” så är
vi glada om du snarast sätter in pengarna på Leksands Konstsällskap pg 17 61 70 – 9. Enskild
person betalar 200 kr och ytterligare en person på samma adress 100 kr. Tack!
Hemsidan finns på www.leksandskonstsallskap.se och den kommer att uppdateras successivt.
Med hjälp av e-post kan vi göra utskick med kort varsel, t ex påminnelser om aktiviteter. Det
skulle vara bra, om ni som har e-post, hjälpte oss att informera dem, som ni vet är medlemmar
utan dator!
Sen vill vi gärna rekommendera en utflykt till Djura med ett besök hos Djura Bok &
Pappersverkstad. De är verkligt skickliga bokbindare, som även ordnar kurser. Man finner
deras öppettider på hemsidan.
Vi i styrelsen önskar er alla en fin sommar med många konstupplevelser

Kersti Jobs-Björklöf
Ordförande

