Basutställningar

EKSJÖ MUSEUM 2017

Eksjö genom seklerna

Eksjö museum
Österlånggatan 31
575 80 Eksjö

Här presenteras händelser och människor som format
stadens liv och själ under 600 år. Upplev en marknad
på Stora torget och möt borgmästare Munthe som fått
en visa uppkallad efter sig! Huskatten berättar om sina
äventyr genom historien på flera platser i utställningen.

Öppettider
tisdag–fredag klockan 13–17
lördag–söndag klockan 11–15
20 juni–20 augusti:
måndag–fredag klockan 11–18
lördag–söndag klockan 11–15

Albert Engström

Albert Engström (1869–1940) växte upp i Hult utanför
Eksjö och är en av våra mest folkkära konstnärer. I
utställningen visas knivskarpa karikatyrer, teckningar
och texter som flödar av humor. Följ med Albert på en
resa i en tid av stora samhällsförändringar och upplev
den tidens syn på brännande ämnen, om överheten,
alkoholen, ras, könsroller, landskapskaraktärer med
mera.

Entré: 50 kronor (6 januari –
31 augusti). Övrig tid: Fri entré
www.eksjomuseum.se

Utställningar
Program
Ladda ned appen kostnadsfritt från App store eller Google Play.
Med appen kan du på egen hand gå en guidad tur i Gamla stan
och museets fasta utställningar.

Smålands militärhistoriska museum
Med kulturen precis runt knuten
Tack vare en unik och välbevarad trähusbebyggelse,
och den historia som finns knuten till denna, är
Eksjö kommun inte bara vacker utan erbjuder även
närhet till ett rikt kulturliv med upplevelser som tar
dig på en resa genom tiden.
Du hittar mer information på visiteksjo.se

Småland hör till landets mest krigsdrabbade landskap.
Om detta vittnar de många soldattorpen från
indelningsverkets dagar. Filmen om Jon Stålhammar
och Sofia Drake berättar om livet i krigets närhet.
I utställningens avslutande delar presenteras våra
dagars minröjare och ingenjörtrupper, med nya
fredsbevarande uppgifter.

Kalendarium 2017
Januari

Februari

15 Sportlovskul för barn (klockan 13–15)
25 Vernissage Eksjö konstförening (klockan 12)
25 Vernissage VÄSEN (klockan 13)

svenska (klockan 13) och engelska (klockan 16),
Entré: 50 kronor
Tisdagar Musik på museigården (klockan 19)
Onsdagar LOVVERK (klockan 11). Entré: 40
kronor
Torsdagar Allsång med Dragspelsklubben
Knekten på Museigården (klockan 19). Fri entré.

Mars

Augusti

14 Vernissage INSIDE (klockan 13)

18 Vernissage Ljudfokus (klockan 13)

April

27 Helena Andersson, föreläsning om Falsk
konst
29 Vernissage Eksjö konstförening (klockan 12)
29 Vernissage Urban Beinö (klockan 13)

1–20 Visning av Aschanska gården på svenska
(klockan 13) och engelska (klockan 16). Entré:
50 kronor
1 Musik på Museigården (klockan 19)
2 LOVVERK (klockan 11). Entré: 40 kronor

September

Maj

20 Vernissage Fideli (klockan 13)

9 Trädgårdsdag (klockan 11–15)
9 Vernissage Fredrik Lindberg (klockan 13)
30 Vernissage Ett hårt land (klockan 13)

Juni

Oktober

6 Nationaldagsfirande på Museigården, se
separat program
10 Invigning av utställningen 1923 (klockan 13)
Dagligen från och med 20 juni, Visning av
Aschanska gården på svenska (klockan 13) och
engelska (klockan 16). Entré: 50 kronor. (ej den
23–24 juni)
29 Allsång med Dragspelsklubben Knekten på
Museigården (klockan 19). Fri entré.

Juli

Dagligen Visning av Aschanska gården på

21 Vernissage Julius Nord (klockan 13)

November

2–5, Smålands kulturfestival, se hemsidan för
program.
11 Vernissage Eksjö konstförening (klockan 12)

December

9–10, Julvisningar på Aschanska gården.
Entré: 60 kronor
9–10, Eksjö Julmarknad
16 Vernissage Eksjö konstförening (klockan 12)

JOHAN LINDQVIST FOTOGRAFI

Utställningar 2017
15 december 2016 – 19 februari

Affärerna på Söder

Äntligen kommer uppföljaren till boken om Norra Storgatans affärer - nu också som en utställning
där vi får bekanta oss med ett stycke 1900-talshistoria. Fotografier från boken visas, plus mycket
annat material - om Elins finbageri, Bengtssons klädaffär och mycket mer. Samarrangemang med
Laurentii gille.
14 januari – 19 februari

INSIDE

Gunilla Pantzar
En utställning om kroppen. En iscensättning av vårt inre
landskap. Huden bildar ett gränssnitt mellan jaget och
omvärlden. Under huden är vi i stort sett lika oavsett ras,
kön eller status. I verken har Gunilla format ett ömtåligt
inre, ett fascinerande mänskligt maskineri, med tråd,
papper och tyg.
25 februari – 12 mars
Uno Gustafsson arbetar med smide. Ofta kombineras
det råa järnets tyngd med sten eller betong, gärna
med ett kristallprisma som kontrast och ljusbrytare.
Teresa Sarrion visar måleri i olja, akryl och akvarell.
Hon utforskar just den ögonblicksbild som uppstår, att
fånga en ljusglimt eller ett mellanrum. Arrangör: Eksjö
konstförening

INSIDE

25 februari – 23 april

VÄSEN

Jan Carleklev är konstnär med en bakgrund inom musik och scenkonst. I utställningen VÄSEN
undersöker han ljudets poesi. Ljud har förmåga att inspirera betraktaren till att framkallar sina egna
bilder. Bilder som baseras på minnen och kan vara oändligt rika i känslor och sinnliga intryck. För
att skapa sina installationer blandar han traditionella material med nya teknologier, som resulterar
i spännande upplevelser.

VÄSEN

18 mars – 23 april

Ljudfokus – att ”berätta” om ljud

Elevutställning. Tillsammans med konstnären Jan
Carleklev har klasserna utforskat hur vi kan berätta
om ljud. En interaktiv utställning som undersöker
vad ljud är och hur vi med teknikens hjälp kan
förmedla det till andra. Går det skapa bilder med
ljud? Kan man måla med elektricitet? Medverkande
klasser: 6 A & 6 B Norrtullskolan, 6 A Linnéskolan,
Hunsnässkolan.
29 april – 14 maj
Helena Anderson är känd som kriminalpolisen som specialiserat sig på falsk konst. Till detta har
hon en mångfasetterad konstutbildning bakom sig med inriktning på keramik.
Jenny Anderson är dotter till Helene och arbetar med grafik. Naturen är en av Jennys
inspirationskällor, att ge tid för att reflektera över det som är subtilt och vardagligt. Arrangör: Eksjö
konstförening
29 april – 4 juni

Urban Beinö

Breaking point. Utgångspunkten i måleriet är naturens och
människans kraft och sårbarhet. Materialet jag arbetar i är
akvarell, temperamentsfullt och flyktigt som livet och tiden.
20 maj – 20 augusti

Papper

Fideli Sundqvist arbetar som papperskonstnär och
bildmakare i Stockholm. I papper skapar hon scenografier
och rekvisita för fotografi samt unika pappersklipp med
bildvärldar utskurna ur ett och samma pappersark. Hennes
motiv rör sig mellan den inre och den yttre världen.

1923

Papper

10 juni – 3 september

1923

År 1923 reste Albert Engström till den unga
sovjetstaten och tillbringade en längre tid i
Moskva. Här studerar han och porträtterar såväl
tiggare och tjuvar som präster och bolsjeviker av
högre rang. Kontakterna med Sovjet gjorde att
Albert förvärvade ett antal propagandaaffischer
från 1920-tal och 1930-tal. I sommar visas en
del av dessa i en utställning tillsammans med
material om resan.
26 augusti – 24 september

Vi som kommit

Vi. Ett land utgörs av oss. Vi som bor här. Ofta
förvandlas några av oss till Dom. Dom andra.
Utställningen vill visa att bakom alla etiketter finns
det en mängd olika öden, var och en med sin
historia. Och tillsammans blir dom och du och
jag just – vi.

9 september – 15 oktober

Spåren av en historia

Öde hus, skogen, en vidsträckt landsbygd.
Fredrik Lindberg är uppvuxen i en liten by i
Västerbottens inland och flyttade till Stockholm i
unga år. I fragmentiserade minnesbilder mellan
de här båda platserna svävar hans drömska
måleri. Nutid och dåtid blandas i en detaljerad
tidsresa.
Spåren av en historia

30 september – 5 november

Ett hårt land

Cletus Nwadike är fotograf, bosatt i
Aneby. ”Jag växte upp utan att se bilder,
eftersom soldaterna brände alla våra
fotografier. Jag lämnade sitt land. Jag läste
fotografi på högskolan i Jönköping. När
jag fotograferar så har jag en fot i Nigeria
och en i Sverige. I mina bilder vill jag visa
människans kamp.”

Ett hårt land

21 oktober – 27 november

Julius Nord

Julius visar sitt senaste arbete i akryl och
sprayfärgsmåleri. Målningarna speglar ofta en
vardagsmonotoni där motiven upprepas och
känns igen.
11 november – 26 november
Pia Kortell Bergmark gör tyg till konst på
sitt eget vis, det mesta i obunden form och med
utgångspunkt i färgers harmoni - eller ’uppror’.
Alla bilder har en berättelse, eller två, dels
sin egen, som hon sytt in, och dels den som
betraktaren känner.
Elin Redin är utbildad vid Konstfack där hon
läste animation och animerad film i Eksjö. I
utställningen visar hon akvareller och teckningar.
Arrangör: Eksjö konstförening

Julius Nord

16 december – 7 januari 2018
Lasse Frisk är keramiker och arbetar med
formgivning och utsmyckningsuppdrag, bland
annat masten i Sörängsrondellen i Nässjö.
Gebbe Björkmans konst är sprungen

Lasse Frisk

ur natur och landskap. Där finns hans liv och förankring som vilar på fyra ben; oljemåleriet,
akvarellen, teckningen och det grafiska arbetet. Under flera år har han haft uppdraget att måla
nobelprisdiplomen i kemi, fysik och ekonomi. Arrangör: Eksjö konstförening.

VISNINGAR OCH PROGRAM
20 juni – 20 augusti

Aschanska gården

Följ med på en visning i ett unikt bevarat
borgarhem från förra sekelskiftet. Här har
tiden stått stilla sedan syskonen Aschan
lämnade gården. Visningar dagligen på
svenska (klockan 13) och engelska (klockan
16). Norra Storgatan 18. Entré: 50 kronor.
Lördag 9 september

Trädgårdsdag

Rådgivning, försäljning och utställning, om
växter och trädgårdsinredning. Fri entré.
9–10 december

Jul på Aschanska gården

Det Aschanska hemmet är juldukat för att
skapa inspiration och stämning inför årets
stora helg. Vi inbjuder till visningar och
berättar om hur man firade jul förr. Entré: 60
kronor.

9–10 december

Eksjö Julmarknad

Landets mest stämningsfulla julmarknad
utspelar sig traditionsenligt mitt i den unika
trästaden. Ett hundratal hantverkare visar
och försäljer sina alster på Eksjö museum,
Museigården, Fornminnesgården, Lilla torget
och Stora torget. Känn dig förflyttad till en
marknadsdag för 100 år sedan!
Lördag klockan 10–18, söndag klockan
11–17. Fri entré.

FÖR BARN OCH UNGA
5 juli–2 augusti

LOVVERK

Under sommaren bjuder museet in till lovaktiviteter
varje onsdag. Vi utnyttjar trädgården om vädret
tillåter och jobbar praktiskt med konst, hantverk och
slöjd. Se vår hemsida för aktuellt program.
Samling i museets entré onsdagar klockan 11.
Ålder: 7–17 år. Pris: 40 kronor.

Eksjö museum

0381-361 60

www.eksjomuseum.se

