Eksjö museum
Österlånggatan 31
575 80 Eksjö
Öppettider:
Tisdag, torsdag–fredag klockan 10–17
Onsdag klockan 10–19
Lördag–söndag klockan 11–15
1 juni–31 augusti:
Måndag–fredag klockan 10–18
Lördag–söndag klockan 10–15
Entré: 80 kronor. Fri entré för barn upp till 18 år.
(1 juni–31 augusti).
Övrig tid: Fri entré för alla.
www.eksjomuseum.se

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.

EKSJÖ MUSEUM 2019

Utställningar &
Program

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

Basutställningar
Eksjö genom seklerna

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.

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.

Smålands militärhistoriska museum

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 2019
JANUARI
12 Vernissage, Kent Wisti, klockan 13
FEBRUARI
13 Sportlovskul för barn, klockan 13
23 Vernissage, Detta blå, klockan 13
MARS
2 Vernissage, Zacheriah och Kristin Kramer,
klockan 12
23 Vernissage, Curiositas, klockan 13
APRIL
13 Vernissage, Förändringar/Changes,
klockan 13
MAJ
11 Vernissage, Susanne Nyholm och Lena
Finnermark, klockan 12
JUNI
1 Vernissage, Strukturer, klockan 13
8 Invigning av Falsk konst, klockan 13
Dagligen från och med 20 juni: Visning av
Aschanska gården på engelska klockan 11 och
svenska klockan 13. Ej den 21–22 juni.
Entré: 80 kronor.
26 Visning av Falsk konst, klockan 14
27 Allsång med Dragspelsklubben Knekten på
Museigården, klockan 19. Fri entré.
JULI
Dagligen: Visning av Aschanska gården på
engelska, klockan 11, och svenska, klockan 13.
Entré: 80 kronor

Onsdagar: Visning, Falsk konst, klockan 14
Vad hände på Garvaregränd? Program för barn,
klockan 15. Entré: 40 kronor
2, 9, 16, 23 Musik på Museigården, klockan
18.30. Entré 150 kronor
4, 11, 18 Allsång med Dragspelsklubben Knekten
på Museigården, klockan 19. Fri entré.
AUGUSTI
1–20 Visning av Aschanska gården på engelska,
klockan 11, och svenska, klockan 13.
Entré: 80 kronor
7 Visning, Falsk konst, klockan 14
14 Visning, Falsk konst, klockan 14
SEPTEMBER
7 Trädgårdslördag, klockan 11–15
14 Vernissage, Chronicles from the dead zone,
klockan 13
OKTOBER
12 Vernissage, Henny Utsi Åhlin, klockan 13
25 oktober–1 november: Eksjö kulturfestival. Se
www.eksjo.se för mer information och program.
NOVEMBER
16 Vernissage, Lennart Nilsson och Lehna
Fahlström, klockan 12
DECEMBER
7–8 Julvisningar på Aschanska gården.
Entré: 80 kronor
7–8 Eksjö Julmarknad
14 Vernissage, Magnus Robbestad och Jan Peter
Hegg, klockan 12

JOHAN LINDQVIST FOTOGRAFI

UTSTÄLLNINGAR 2019
19 DECEMBER 2018–17 FEBRUARI
Eksjö kloss för kloss
Konsthallen fylls med tusentals klossar av trä. En utställning
för barn och andra leksugna. Kom och bygg trästaden!

12 JANUARI–24 FEBRUARI
Kent Wisti
När de karaktäristiska gultonade teckningarna,
ackompanjerade av träffsäkra, sarkastiska kommentarer,
började flasha förbi på Twitter och Facebook, var det få
som kände till att det var en präst från Skåne som stod
bakom satiren. Kent Wisti tecknar med små medel, några
pennstreck och svarta skuggor, och har på kort tid blivit en
av vår tids mest kända satirtecknare.

Eksjö kloss för kloss

23 FEBRUARI–7 APRIL
Detta blå
En diptyk från Gaza och Ådalen av Janne Björkman.
Finns det platser som är blåare än andra? Där färgen
smittar. Drömmarna färgas av havet och himlen. Spelar
färgen någon roll när vardagen präglas av ofrihet och
förtryck? Bilderna från Gaza är tagna av Bo Björkman
från Eksjö som var FN-soldat i Gaza 1959. Detta blå är
en utställning där platsernas grundfärg definieras med
hjälp av fotografier.

Kent Wisti

Detta blå

Curiositas

23 MARS–5 MAJ
Curiositas
Anette Johnsson. En samling av objekt som gestaltats
från tankar och upplevelser i och strax utanför ett huvud.
Av nyfikenhet vill konstnären ge förnimmelser och fantasier
en fysisk kropp för att få veta mer om hur de ser ut.

13 APRIL–26 MAJ
Växlingar/Changes
Landskapet är en utgångspunkt för Maria Roséns
måleri. Streck och skrap ger spår av en sorts mänsklighet.
Det blir gärna lite skavt och skevt – ett ljuvligt krig mot
perfektionismen.

1 JUNI–8 SEPTEMBER
Strukturer

Växlingar/Changes

Elisabeth Henriksson. I en del av utställningen
visas collage och måleri, geometriska figurer som byggts
samman till mönster eller bilder. Utgångspunkten har varit
inre eller yttre landskap, hur många små delar bygger
upp större ytor, kroppar eller strukturer. Den andra delen
visar ett utsökt röntgenfotografi, utifrån en konstnärlig
gestaltning till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Arbetet bestod av röntgade medicinalväxter, såsom
fingerborgsblomma, vänderot, kungsljus, johannesört och
aloe. Flera av växterna har sedan länge spelat ut sin roll
inom medicinen medan några fortfarande anses potenta.
(Se omslagsbild).

8 JUNI–6 OKTOBER
Falsk konst
Vid polisens husrannsakan i några fastigheter i
Jönköpingstrakten 1978 anträffades en större mängd
förfalskad konst. Beslaget förvaras hos polisen i Jönköping
som en referenssamling – troligen Sveriges största.
I utställningen på Eksjö museum visas nu ett urval av
konsten. Här finns förfalskningar av målningar av bland
andra Rubens, Renoir, Corot, Monet, Sisley, Matisse,
Marcus Larson, Anders Zorn, Albin Amelin, Vera Nilsson,
Johan Krouthén, Ernst Josephsson och Olle Olsson
Hagalund. Hur handskas vi med en sådan samling idag
och vad är skillnaden mellan äkta falsk konst och oäkta?
Samarbete med Polisområde Jönköping.

Falsk konst

14 SEPTEMBER–27 OKTOBER
Chronicles from the dead zone
Krönika från den stumma zonen – fotografi och mixed
media. Danilo Giannini frammanar i en serie bilder
den tysta delen av världen som överskuggats av det
moderna mediala bruset. Där inga signaler stör, framkallar
Giannini sina visioner, skimrande som ikoner gömda i
mediaglömskan.

Chronicles from the dead zone

12 OKTOBER–24 NOVEMBER
Henny Utsi Åhlin
Eksjöbaserade Henny Utsi Åhlin, med ett mångårigt
och mångsidigt konstnärsskap, har bjudits in att visa en
retrospektiv utställning med textila verk.

Henny Utsi Åhlin

Eksjö konstförening
2 MARS–17 MARS

Zacheriah Kramer, måleri och teckning. Kristin Kramer, fotografi.

11 MAJ–26 MAJ

Susanne Nyholm, måleri. Lena Finnermark, måleri.

16 NOVEMBER–1 DECEMBER

Lennart Nilsson, måleri och objekt.
Lehna Fahlström, måleri och blandteknik.

14 DECEMBER–6 JANUARI 2020

Magnus Robbestad, glasskulptur. Jan Peter Hegg, konstglas.

Zacheriah Kramer

Susanne Nyholm

Magnus Robbestad

VISNINGAR OCH PROGRAM
12 MAJ
Albert Engström 150 år

Albert Engström 150 år

Den 12 maj firas 150-årsminnet av Albert
Engströms födelse. Se www.eksjomuseum.se för
program.

26 JUNI–14 AUGUSTI
Falsk konst
Utställningen visas varje onsdag klockan 14.00
under tiden 26 juni–14 augusti. Under hösten
erbjuds ett antal föreläsningar. Se separat
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 och
engelska. Norra Storgatan 18 i Eksjö.
Entré: 80 kronor.

3 JULI–31 JULI (onsdagar klockan 15.00)
Vad hände på Garvaregränd?
Program för barn. Vi förflyttar oss till tiden för
Felix Aschans läderfabrik vid 1900-talets början
och provar på läderhantverk. Från 7 år.
Pris: 40 kronor.

Aschanska gården

7 SEPTEMBER
Trädgårdslördag

Trädgårdslördag

Utställning, rådgivning och försäljning, om
växter och trädgårdsinredning. Kaffeservering
och aktiviteter för barn. Fri entré.

7–8 DECEMBER
Jul på Aschanska gården
Det Aschanska hemmet är juldukat för att skapa
inspiration och stämning inför årets stora helg. Vi
bjuder in till visningar och berättar om hur man
firade jul förr. Entré: 80 kronor.

7–8 DECEMBER
Eksjö Julmarknad

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! Fri entré.
Lördag klockan 10.00–18.00
Söndag klockan 11.00–17.00

Eksjö museum

0381-361 60

www.eksjomuseum.se

