
Målarinnan fru H. Pauli av Georg 
Pauli, målad 1896. Målningen är en 
del av konstföreningens samling och 
kan för närvarande ses på Länsmuseet 
i utställningen ”Publikens favoriter

Violinisten av Isaac Grünewald, målad 
1915. Målningen tillhör också donationen
från makarna Pauli och kan också ses i 
”Publikens favoriter”

Ordförandebrev!

Välkommen till ett nytt spännande år! 
Vi är säkert många som nu ser fram emot ett år då vi kan  
träffas, gå på utställningar och konserter samt göra studiebesök/
resor. 
Jönköpings läns konstförening är startklar! Mycket spännande 
kommer att erbjudas under året. Utan att rangordna vill jag nämna 
följande:
• Länssalongen som invigs lördagen den 26 mars kl 12.00 av 

museichef Johan Gärskog.
• Presentation av verken ges den onsdagen den 6 april.
• Medea Ekner föreläser om Natalia Edenmonts konstnärskap 

onsdagen den 20 april kl 18.00.

Notera också torsdag 19 och fredag 20 maj då Eva-Lotta Franzén 
leder konst- och skulpturvandringar med teaterinslag på Väster. 
Med start kl 18.00. 
Spännande vandring på Dalvik – Grytet – genomförs den 7 juni 
och 30 augusti. Vandringarna följs upp med föreläsningar i höst om 
Arts and Craft-rörelsen.

Varmt välkomna till aktiviteterna. Berätta för vänner och bekanta 
om allt som erbjuds och värva gärna en ny medlem. 

Inger Gustafsson 
ordförande

 INFORMATIONSBLAD FÖR JÖNKÖPINGS LÄNS KONSTFÖRENING MARS 2022

Spännande föreläsning
sid 2

Magnus Ladulås palats 
sid 3

Konst i vår
sid 3-4

T I L L  M E D L E M M A R N A  I

Jönköpings läns konst förening

Jönköpings läns konstförening kommer att  
hålla årsmöte onsdagen den 20 april kl. 17.00.  

Plats: Länsmuseet. Förhandlingar kommer att  
ske i enlighet med stadgarna. Efter mötet  

föreläser Medea Ekner om konstnären  
Natalia Edenmonts konstnärskap.

Inger Gustafsson, ordförande

K A L L E L S E  T I L L  Å R S M Ö T E

Bjuder in till föreläsning lördagen den 2 april kl 13.30 i 
Stadsarkivets forskarsal. Konstvetare Berit Lindén föreläser 
om skulptrisen Sigrid Blombergs relief på Viktor Rydbergs 
kista.

VIKTOR RYDBERGSÄLLSKAPET
och Konstföreningen

DET SKA VI FIRA LÖRDAGEN DEN 7 MAJ MED START KL 18.00.  
GOD MAT/DRYCK OCH UNDERHÅLLNING UTLOVAS.  
PRIS: 250 KR! STYRELSEN ÅTERKOMMER MED INFORMATION.

JÖNKÖPINGS LÄNS KONSTFÖRENING  
FYLLER 95 ÅR 
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ALLT VI SER HAR HÄNT 
NATHALIA EDENMONT 

”Behind the scenes”

Boka in vårens spännande konstföreläsning om 
Nathalia Edenmont – ett ovanligt starkt och käns-
loladdat konstnärskap.

Medea Ekner, museispecialist, konstvetare och ord-
förande i Svenska ICOM (International Council of 
Museums), också känd som en av deltagarna i TV-pro-
grammet Kulturfrågan Kontrapunkt, presenterar den 
fotobaserade konstnären och hennes konstnärskap för 
föreningens medlemmar och andra konstintresserade.

Föreläsningen med titeln ”Allt vi ser har hänt – tolk-
ningar av Nathalia Edenmonts konstnärskap genom 
symboler i konsten” äger rum i Röda salen på Länsmu-
seet onsdag 20 april kl. 18.

Möt Nathalia Edenmonts tidlösa konstnärskap genom 
nedslag i konstens symbolspråk från renässansen, 
genom ryskt avantgarde, till samtiden. Möt illusion och 
verklighet, liv och död, drömmar, mardrömmar och 
evigt liv i Edenmonts verk där allt vi ser har hänt. 

Nathalia Edenmont är en rysk-svensk fotobaserad 
konstnär som har väckt hänförelse och starka känslor 
bland konstpubliken och allmänheten sedan debuten 
med utställningen Still Life på Galleri Mors Mössa i 
Göteborg 2003.

Medea S. Ekner, CEO &  
consultant för Enosis. Art - 
Leadership - Innovation och 
Styrelseordförande för ICOM 
- International Council of 
Museums - ICOM Sweden

”Propaganda”

”Only child”

”Nirvana”

Konstnären  
Nathalia Edenmont 2021
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Jönköping har fått en ny samlingsplats i 
centrum – nämligen Magnus Ladulås plats. 
Tillkomsten har en tioårig lång historia. Olika 
byggprojekt i närhetenhar försenat tillkom-
sten.
 

Efter det att en medborgar-dialog genomförts bildades 
en expertgrupp som efter urval gav det konstnärliga 
uppdraget till Linnea Rygaard, som sedan inledde ett 
samarbete med arkitekt Niklas Bosrup. 

Från början fångades Rygaard av planritningarna från det 
sedan länge försvunna slottet i Jönköping. Genom att 
göra kopplingen mellan då och nu understryks den his-
toriska länken. Gestaltningen blir också en påminnelse 
om Jönköping och Sveriges dramatiska historia. Verket 
som fått namnet Nurmengaard har inspirerats av de 
försvarsskansar som en gång omgav slottet i Jönköping.

Med den skulpturala trästruktur som nu tornar upp sig 
vill Rygaard även åstadkomma en sammanflätning av 
konsten och landskapet. Platsen har utformats på ett 
sätt som möjliggör umgänge i en skyddad miljö för alla 
åldrar. Placeringen bidrar till interaktion; inte på avstånd 
utan en som tillåter betraktaren att vistas i, under och 
tillsammans med konsten. 

Varifrån kommer då namnet Nurmengaard?  
– En ordlek där konstnären har låtit sitt efternamn flätas
in i namnet på ett beryktat slott i Harry Potter böckerna
(Nurmengard).
Vad har varit tanken bakom gestaltningen? – En gestal-
tad livsmiljö, där stort fokus sätts på samverkan mellan
konst, design, arkitektur och kulturhistoria i formandet
av vår gemensamma plats.

Texternas innehåll är hämtade från pressunderlag från kommunen 
och från det slutliga skissförslaget av Linnea Rygaard. 

MAGNUS LADULÅS 
PLATS 5 februari - 20 mars

BRIONI – EN NEKROMANTISK TEATER
MAGNUS BÄRTÅS & BEHZAD  
KHOSRAVI NOORI

2 april - 22 maj

KRITISK REALISM
KNUT ANDERSSON

4 juni - 14 augusti

EXTENSIVE/WASTELAND
LINNEA RYGAARD & JAKOB HOLMBERG

2 april - 22 maj

VI ÄR JORDDYRKARE
Under hela 2022 bjuder vi in konstnärer, odlare 
och aktivister för att utforska permakulturens  
tolv principer ur ett konstnärligt, socialt och 
revolutionärt perspektiv. Det blir workshops, 
performances, samtal - och en podd!
Få koll på hela programmet på vår hemsida  
och i våra sociala medier.

Söndagar kl. 13.00-15.00

KONST(IGA) SÖNDAGAR
FÖR DIG SOM ÄLSKAR ATT SKAPA!
Välkommen till vår verkstad! varje sön-
dag är det gratis skapande verksamhet 
för barn mellan 6-12 år i konsthallen. 
Yngre barn tillsammans med en vuxen.
OBS! när konsthallen har stängt är det ingen konstig söndag, inte heller 
då smittspridningen i länet är hög. se vår hemsida för mer information.

Onsdagar, start den 2 mars kl. 17.00-19.00

ÖK KOLONILOTT
KOM OCH ODLA MED OSS!
På vår kolonilott odlar vi grönsaker, blommor och gemenskap! 
Kom och var med. inga förkunskaper eller anmälan behövs. vi 
träffas på kolonilotten nedanför hyreshusen på Orionvägen.

Onsdagen den 30 mars kl. 18.00

ÅRSMÖTE
DAGS ATT VÄLJA NY STYRELSE
Österängens konsthalls årsmöte är föreningens högsta be-
slutande organ. Det är du som medlem som bestämmer hur 
konsthallen ska styras. Hjärtligt välkommen på årsmötet där du 
också får en sneak peak på vårens stora utställning “knut an-
dersson - kritisk realist” och får höra den spännande historien 
om ett helt fram till nu okänt konstnärsskap.

Torsdagen den 21 april i kl. 17.30

MEDLEMSMÖTE
VILL DU ENGAGERA DIG?
Nu har du chansen att få en unik inblick i konstvärlden, knyta 
viktiga kontakter, träffa intressanta människor och samtidigt 
göra en viktig insats för kulturlivet i jönköping. Välkommen till 
en introduktionskväll där vi berättar mer om hur just du kan 
bli en del av österängens konsthalls team! Ingen föranmälan 
behövs. Vi bjuder på fika!

ÖSTERÄNGENS
KONSTHALL
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OBS! Konstföreningen har ny hemsida:  

jlk.konstforeningar.se

Du har väl betalt  
medlemsavgiften? 
Använd bankgiro 5657-5608

Vid betalning var vänlig ange både medlemsnr  
och namn. Skriv i meddelandefältet eller  

på inbetalningskortet.

Nu kan du följa 
Jönköpings läns 
konstförening 
på Instagram 

också.

@jonkopingkonst

FARBRÖDER 5 FEB–20 MARS
TERESA GLAD är animatör, illustratör och författare, verksam i 
Eksjö. Hon har intervjuat farbröder om deras liv och vad som 
har format dem. Genom text och bild förmedlas ömsinta berät-
telser om liv och död, uppväxt, rädsla, kärlek och en mansroll 
som ibland är lite för trång. Boken med samma namn finns i 
museibutiken.

RANDOM COMPASS  19 MARS–1 MAJ 
OLLE SCHMIDT. En slumpmässig snurr på kompassen blir en 
startmotor för målningarnas tillkomst. Referenser och fragment 
flödar genom konsthistoriska och samtida bildmaterial. Här 
finns en förkärlek för udda existenser och miljöer som har visst 
släktskap med Albert Engströms bildvärld.

I SKUGGAN AV ETT ÄPPELTRÄD 23 APRIL–11 SEPT 
Äpplet är en symbol för hälsa, rikedom och kunskap.  I utställningen 
finns plats för alla som på ett lekfullt sätt vill veta mer om äpplen som 
vi äter. Konsthantverk med äppelmotiv, fotografier och föremål ur mu-
seets samlingar väcker minnen med äppelsmak och skördetid. Upp-
täck nygamla äppelsorter och betydelsen av inhemsk äppelodling. I  
utställningen kommer det att finnas skapande verkstad och andra 

aktiviteter för nyfikna barn och vuxna. Producerad av Jönköpings läns museum.

DÖDSBOET  14 MAJ–25 SEPT 
Konsten att sopa igen spåren. Utifrån Eksjö museums samlingar 
visar konstnärsbröderna Sebastian och Christoph Mügge en in-
stallation som gestaltar en samling av föremål från en svunnen tid, 
tillhörande personer från Eksjö som sedan länge har glömts bort. 
Tillsammans bildar de en helhet med många lager av detaljer. 
Spår som har suddats ut från stadens kollektiva minne och har 

varit inlåsta under en lång tid, vävs nu ihop på ett helt nytt sätt och det är upp till betrak-
taren att fylla dem med berättelser.

Avsändare:
Jönköpings läns konstförening
Box 2133
550 02 Jönköping

Aktuellt är ett informationsblad för medlemmarna i Jönköpings läns konstförening.

Bidrag för kommande nummer mottas gärna av redaktören Dan Nilsson,  
dan_nilsson@hotmail.com. Södra Apollovägen 32B, 554 65 Jönköping. 

I redaktionen ingår Inger Gustafsson, tel. 070-872 17 51,  
Dan Nilsson, Helena Agerman, Ann-Marie Dahl och Anna Holm.

U TS TÄ L L N I NG A R

EKSJÖ MUSEUM
Österlånggatan 31, 0381-361 60, www.eksjomuseum.se

Tisdag-fredag kl 10-17,  
Lördag-söndag kl 11-15 
Entré: 50 kronor 

ÅRSRIKA 12 MARS – 15 MAJ 
Fotoutställning där några 78- till 95-åringar med olika erfaren-
heter och från skilda delar av Sverige som berättar om livslust, 
sorg, kärlek, njutning och död.

LÄNSSALONG 26 MARS – 15 MAJ
Samlingsutställning som visar aktiva konstnärer som bor och verkar i, eller har an-
nan anknytning till Region Jönköpings län.

NORMSTORM 16 APRIL – 31 AUGUSTI
Elever i några av kommunens högstadie- och gymnasieskolor har genom projektet 
Normstorm skapat konst som ifrågasätter normer.

KJELL ENGMAN – REFLECTION 28 MAJ – 14 AUG
Det handlar om gott och ont. Om himmel och helvete. Musik, ljus 
och scenografi får de vackra glasskulpturerna att berätta sina 
historier.

ETT NAIVT MÖTE 4 JUNI – TILLSVIDARE
Gusty Olssons naivistiska uttryck möter Albert Ernfrid Perssons säregna skapande. 
Båda konstnärerna med en stor lust att uttrycka sig och berätta. Olssons tavlor och 
Perssons skulpturer skapar en lyckosam kombination av ett måleri med varm känsla 
för gamla hus och humoristisk möbelkonst.

VAKNA UPP TILLSVIDARE
En ny verklighet står och knackar på vår dörr! I utställningen 
Vakna upp visar vi några verk som kan kopplas till hur livet 
såg ut innan, under och efter pandemin. Om det blir ett efter.

KAMPEN I TIDEN TILLSVIDARE
37 livsöden som alla bär minnen med livsavgörande 
ögonblick. Erfarenheter och händelser som lett fram till vårt 
gemensamma nu. Kulturhistorisk utställning om Jönköpings 
läns historia.

FÖLJA JOHN TILLSVIDARE
Välkommen till vår ”Bauervärld” där du närmar dig John Bauers 
konstnärskap på ett lekfullt sätt. Utställningen följer John genom 
korta utdrag ur hans brev, flera originalverk och många teckningar. I 
utställningen finns det plats för lek och fantasi.

www.jonkopingslansmuseum.se
Dag Hammarskjölds plats  2,  036-30 18 00

VÅREN
 

2022

Fri entré för barn och unga till och med 18 år.  
Rabatt för pensionärer och medlemmar i Svenskt kulturarv. 
15 maj – 15 september: 100 kronor

5 – 20 mars
MARIE NIR  

Föreningen Konstgrafiker  
i Jönköping

26 mars – 10 april
LANDMALERNE  

Kunstnergruppen Landmalerne  
från Fyn och Langeland i 
Denmark. Keld Nielsen,  

Esben Eriksen, Jørgen Hinke, 
Hans Peder, Ole Vedby 
Jørgensen, Kurt Serve’  
och Mogens Sjøgård

23 april – 8 maj 
AGNETA JOHANSSON  

Konstnärsföreningen  
Dymlingen

14 – 29 maj 
INGEMAR THORSÉN  

Föreningen Konstgrafiker  
i Jönköping

4 – 12 juni 
KULTURSKOLAN

I Jönköping


