
13 mars på Campus Östersund

JLK konstsupé 
Det är dags att anmäla sig till JLKs konst-
supé som i år har flyttat till Campus. Pris 
inklusive två föredrag, mingel & middag på 
Oscars är 360 kr (bordsvatten/öl ingår) Är 
du intresserad av att endast gå på föredra-
get med Shai Dahan kostar det 50 kr.

17.00  Föredrag av Shai Dahan 
Ridhuset Hus F

Shai är född i Israel, men har varit bosatt i 
USA och är sprungen ur Street Art-konsten.  
Han bor numera i Borås och har där gjort 
ett stort offentligt verk samtidig som han 
har haft en utställning på Borås Konsthall. 
I Östersund kan man se hans måleri hos 
Galleri Lars Bohlin 16 mars - 3 april 2013. 
http://thevacantwall.com/lars-exhibition-
teaser/

18.30 Mingel på Oscars Hus I 

18.45  Föredrag Mari Linnman 
Konstnär, curator och mediatör

Mari kommer att berätta om en utställning 
hon curerat på Gallleri Contexts som visar 
hur konstnärer från olika länder samarbetar 
med företag och organisationer. En frukt- 
och grönsaksaffär, ett företag specialiserat 
på silicontransformation, ett sjukhus, en 
skola och ett äldreboende. 

19.30 Konstsupé & konstlotteri

21 april – 10 november

De fyra årstiderna
Klockan 12 söndag 21/4 invigs National-
museums och Jamtlis utställning De fyra 
årstiderna. Det är en utställning som ger 
många tillfällen att reflektera över konstnä-
rers arbetssätt: hur framställs vårljus som 
silar genom skir grönska? Hur många färger 
kan snö ha? 

Vid slutet av 1800-talet blev årstids-
skildringar vanliga i den nordiska konsten 
och konstnärer hämtade sina motiv från 
naturens växlingar och folkliga traditioner 
kring olika högtider, i utställningen finns 
målningar från Nationalmuseum av bl.a. 
Carl Wilhelmson, Nils Kreuger och Helmer 
Osslund. 

Ur Jamtlis konstsamling visas måleri 
med regional anknytning, men också skulp-
tur och objekt som anknyter till årstidste-
mat för att på så vis vidga uttryckssätten 
och tolkningsmöjligheterna. Hur kan vinter 
ges en skulptural form eller islossning fram-
ställas i textil? Utställningen pågår till och 
med 10 november. 

15.30 Visning
Christina G. Wistman, utställningsansvarig, 
visar utställningen. Samling i utställningen.

29 september – 19 januari 2014

Greetings from  
Sapmi - samtidskonst 
& historia
Med utgångspunkt i frågor om identitet 
och skapandet av skillnader kombineras 
samisk samtidskonst, museihistoria och 
arkeolgi i en spännande utställning. Åtta 
konstnärer från olika delar av Norden med-
verkar.

3 februari - 28 april

ANNA ODELL  
separatutställning
”Om definitionen på konst är något som 
berör en betraktare så finns det få konst-
verk från senare år som slår det som visas 
på Jamtli just nu”, skriver Christer B. Jarlås 
(ÖP, 5 feb) om ”Okänd, kvinna” av Anna 
Odell. Alla sex delar som ingår i verket samt 
sjukhusjournalerna visas i utställningen.

– Joakim! Erik! Sara! Mikael! I sin nya film 
”Övning 1” krossar Anna Odell en klass-
rumsstol för varje namn. I installationen intill 
är varje stol omsorgsfullt ihoplimmad.

”Klassrummet och konsten som plats för 
både brott och rehabilitering…”./. ”skakan-
de verk om att bryta ned införlivat förakt för 
att bygga upp en ny värdighet, om att ra-
sera för att reparera”, skriver Jessica Kempe 
i sin recension om Anna Odells nya verk. 

(DN, 6 feb).

26 maj - 8 september

DÖDENS DESIGN
Många har varit med om att arrangera en 
begravning. Ofta försöker man på olika sätt 
återspegla den avlidnes personlighet i val 
av musik, blommor och kista. Begravningen 
blir ju även ditt eget sista ”framträdande”. 
Spelar det någon roll hur din begravning 
ser ut? …

Utställningen ”Dödens design” tar upp 
Jämtens tema ”livet och döden” med fokus 
på ny design för dödens ceremonier. En 
upptäcktsfärd bland papperskistor, miljö-
vänliga material och andra formtrender i 
begravningsbranschen.

En samproduktion av Jamtli och Jämtlands 
läns konstförening. Designcentrum Jämt-
land medverkar med programverksamhet.

PROGRAM
VÅREN 2013

Anmälan senast 4/3 till JLKs kansli  
063-15 01 78 eller  
konstforeningen@jamtli.com
Avgiften 360: - betalas in på  
postgiro 9 70 50 – 9, uppge namn,  
telefonnummer samt eventuellt  
medlemsnummer.
Avgiften ska vara JLK tillhanda senast 
8/3. Begränsat antal platser.  
Anmälan är bindande.

www.jlk-konstforeningen.se  |  Telefon 063-15 01 78. 

21 april 

Årsmöte
Rentzhogsalen klockan 13.00

Utdelande av stipendie ur Karin Engelfeldts 
Minnesfond.

Pelle Rumert. Creative Director på 
Syre föreläser om varumärken och visuell 
identitet.


