KULTUR 18 juni

Gävlegraﬁkerna och Johan Thunberg har
något ihop
Sommarkonsten signalerar sin ankomst. Utställningar blommar upp lite här
och var runt om i bygderna. Just nu är utbudet som hetast!

Måleri av Johan Thunberg visas i Lövstabruks sommarutställning.

I helgen är det dags för invigning av årets sommarutställning i Konstmagasinet i
Lövstabruk Där samsas lite oväntat konstnärerna i Gävle Konstgrafiker och den
populära naturmålaren Johan Thunberg.
”Denna gång med stora målningar”, meddelar Johan Thunberg.

Konstnären har sin ateljé på Laxön i Älvkarleby. På hans meritlista finns 21
utställningar i USA . Nästa år är Thunberg inbjuden att ställa ut på Modern Art
Museum i Zhu Hai i Kina.
Men först en sommar i Lövstabruk på temat det nordiska ljuset. Motiven är
hämtade från bland annat Uppland, Värmland och Tänndalen.
I Gävle Konstgrafikers samlingsutställning i samma byggnad visas över 70 verk.
Sjutton av kollektivverkstadens medlemmar medverkar. Det är kända lokala
konstnärsnamn som Peter Kautzky, Lena Wennberg, Hjördis J Becker och Ulla
Helenius Reit.
På utställningen i Lövstabruk ska dessutom visas verk i plexiglas som flera av
medlemmarna gjort i ett gemensamt projekt.
Konst på Leufsta invigs lördag 18 juni.
Men också Skaparbyn i Hedesunda öppnar portarna 18 juni. Det är vernissage för
sommarutställningen "Salig Blandning Uppåt Väggarna på Skaparbyn”. Vävar från
Hedesundavävarna och egyptiska Harrania finns att se liksom bilder av Birger
Forsberg och Ralph Erskine. I en miniutställning berättas om Gästrikespelmannen
Per Persson Menlös som dog för 100 år sedan. Folkmusik är ett tema både i
sommarens läger och föreläsningar i Skaparbyn.
Dagen därpå startar konstsommaren i Åmotsbruk med utställningar i Bunges
Kapell. Under juni visas en minnesställning efter läraren, kantorn och konstnären
Ivar Eriksson. Vid vernissagen 19 juni kommer dirigenten Johan Larsson att
framföra några av Ivar Erikssons musikstycken för piano.
Senare under sommaren firar Bunges Kapell 25 år med en jubileumsutställning.
Man hoppas på medverkan från så många som möjligt av de gästrikekonstnärer
som ställt ut genom åren.
Andra sommarspecifika utställningar kan som vi tidigare berättat ses i Mackmyra
Brukspark , i Wij Trädgårdar och i Tallbo .
Även Forsbacka Bruk håller öppet för konsten och visar dels måleri, dels historiska
fotografier från Forsbacka Fotoklubb.
På Engeltofta pågår Gävlekonstnären Liselotte Fluhrs sommarutställning med
måleri fram till sista augusti.

Galleriet Bläckhornet i Axmar öppnar för säsongen 27 juni med konst och
konsthantverk. I Båthuset nere vid hamnen kan man samtidigt passa på att se
Länsmuseets utställning om Axmars undervattensvärld.
Mer konst på grönbete? Ja, det går säkert att hitta. Till exempel hos konstnären
Lennart Wallin i Strömsbergs Bruk som har dörren öppen till sin ateljé och bjuder
på skulpturer i sin trädgård.
Sommarutställningar
"Salig Blandning Uppåt Väggarna på Skaparbyn”. Skaparbyn, Hedesunda, öppet
dagligen från 18 juni .
"Konst på Leufsta" med Johan Thunberg, måleri, och Gävle Konstgrafiker. Stora
Magasinet på Lövstabruk, 18 juni – 28 augusti.
Minnesutställning efter Ivar Eriksson. Bunges Kapell, Åmotsbruk, 19– 30 juni.
Sonja Lindberg, måleri, Lasse Bäcklund, hantverk. Bunges Kapell, Åmotsbruk, 2 –
20 juli.
Jubileumsutställning. Bunges Kapell, 23 juli – 14 augusti.
Sommarutställning med måleri av Liselotte Fluhr. Engeltofta, pågår till 31 augusti.
Konst och konsthantverk med bland andra Eva Friskman, Hanna Enander, Ingela
Bauer, Sune Liljevall, Inger Skoglund och Misan Tejre. Galleri Bläckhornet,
Axmar, 27 juni – 21 augusti.
Sommarutställning med konst av Simone L. De Bernardi och historiska bilder från
Forsbacka Fotoklubb. Forsbacka Bruk. Pågår under sommaren.
Bodil Juggas
026-15 93 61
bodil.juggas@mittmedia.se

