Medlemsbrev nr 1 2018

Kära vänner i Leksands Konstsällskap!
Tiden flyger i väg och den 24 mars är det dags för vårt årsmöte. Här kommer
kallelsen till årsmötet och program för sommarens resa till Lillehammer samt
anmälningsblankett.
Årets första resa gick till Mora och Vinterfest torsdagen den15 februari. Sedvanligt
började besöket på Zornmuseet. Utställningen ”Anders Zorn, När och fjärran” var
under uppbyggnad, men med en mycket entusiastisk och kunnig guide fick de 22
deltagarna en utmärkt visning som lockade till besök i sommar när utställningen
invigs. Efter middag på Café Zorn fanns tid för besök på Hemslöjden och
Kulturhusets utställning ”Skapartagna”. Kl 18 började en fin invigningsceremoni i
Tingshusparken som avslutades med fackeltåg till kyrkan och en fantastisk
invigningskonsert.
Medlemsgåvan ”Signerat David Tägtström” kommer att presenteras så snart vi
vet exakt utgivningsdatum. Då planerar vi en träff i Hjortnäs bystuga, dit man kan
komma med sina verk av David Tägtström. Antikvarien och Tägtströmspecialisten
Rune Bondjers kommer att finnas på plats för att ge information. Annons kommer i
Magasin Leksand så snart vi vet tidpunkten.
Lillehammer är målet för sommarens resa 9 – 11 augusti. Leksand och
Lillehammer är vänorter sedan krigsslutet och under många år hade man kontakter
på officiell nivå bl a genom skolbarnsutbyten. Leksandsborna har alltid blivit väl
mottagna i Lillehammer!
Inför Olympiaden 1994 tillkom en rad arenor, hela staden fräschdes upp. Magne
Velure som tidigare varit chef för det världsarvsklassade friluftsmuseet Maihaugen
har hjälpt oss med kontakter som i sin tur gjort upplägget av programmet. Han
kommer att introducera oss till Lillehammer och Gudbrandsdalen vid middagen den
första kvällen.
Lillehammer konstmuseum är förstås en självklarhet. 1927 öppnade ”Lillehammer
Bys Malerisamling”. 1958 erhölls en donation med 1800-talskonst, troligen en av
landets finaste privata samlingar. 1994 fick man äntligen en ny museibyggnad i
samband med Vinterolympiaden. I staden fanns en konstnärskoloni vid förra
sekelskiftet. Det finns också verk av norska konstnärer som besökte Siljansbygden i
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mitten av 1800-talet. Vi får en visning av museets samling med verk från alla
konsthistoriska epoker de senaste 150 åren. Under tiden 26 maj till 30 september har
museet en utställning ”PARISERNE – Jean Heiberg, Henrik Sørensen, Per Krohg og
Axel Revold”.
I Lillehammer levde Sigrid Undset den norska författarinnan, som fick Nobelpriset
1928, främst för sina historiska romaner som ”Kristin Lavransdotter ”. En annan av
Norges stora författare var Bjørnstierne Bjørnson om bl a skrev texten till Norges
nationalsång. Han fick Nobelpriset 1903. Vi kommer även att besöka båda dessa
författarhem.
Det som är alldeles speciellt och som man bara kan få vara med om under några
dagar i augusti är en teaterföreställning, ”Peer Gynt”, som ges på en utomhusscen i
Gålå. Sedan 1989 spelas detta drama av Ibsen till Griegs musik långt ute på fjället
nära Dovre. Det är en postmodern uppsättning. Rune Lindström inspirerades i hög
grad av det gamla teaterstycket, som hade premiär 1876. Vi har lyckats få biljetter!
Läs det bifogade programmet och anmäl er så snart ni kan! Senast den 20 april.
Anmälan är bindande!
Konstsällskapet fortsätter att visa Konstfilmer i samverkan med Visir bio och Folkets
Hus och Parker. ”Konstnärens trädgård”, många vackra sommarbilder/-målningar
visades en vintrig lördag. Den 3 mars visas ”Michelangelo- kärlek och död”. Den 14
april (OBS! nytt datum) visas ”Van Gogh- ett nytt sätt att se” och 21 april ”Hitler
versus Picasso”.
Konstsällskapet har påbörjat ett arbete, som ska utmynna i en skrift om konstnären
Alf Munthe. Han hade tillsammans med Greta Gahn textilverkstaden Lekattgården i
Tibble, Leksand. Per-Åke Backman kommer att ge ett litet smakprov i samband
med årsmötet den 24 mars.
Medlemsavgiften för 2018 är densamma som tidigare 200 kr för enskild medlem
och ytterligare 100 kr för person boende på samma adress. Bankgirokontot är
5185-2788. I medlemsavgiften ingår dels deltagande i medlemslotteriet vid
årsmötet, dels att få medlemsgåvan när den utkommer senare under året.
Vill du avsluta ditt medlemskap är vi tacksamma för besked.
Hemsida www.leksandskonstsallskap.se
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