
HÄRNÖSANDS KONSTHALL  1 december 2022 - 21 januari 2023
Välkommen till kvällsvernissage torsdagen den 1 december. Dörrarna står öppna kl. 18:00 - 20:00 
och vi bjuder på samtal, mingel och lättare tilltugg. Dansaren Elin Kristoffersson medverkar 
under vernissagen med ett stycke skapat specifikt för, och i relation till, Kerstin Lindströms verk. 
Konstnärerna närvarar under vernissagen. Fri entré, välkomna! 

I Galleri Elna på plan ett visas det fotografiska projektet ”Excavation” av Albert Sten. Plats, minne, arv och fiktion 
är tematik som återkommer i Albert Stens konstnärskap. I några av verken i utställningen finns koppling till familjen 
Qvist och Strömnäs genom Axel Sahlbergs familjearkiv.

”I utställningen Excavation visas ett mångfaldigt fotografiskt projekt bestående av flera olika verk. 
Utställningen är en historisk men även inre utgrävning där fotografiet används som verktyg för att utforska och 
utarbeta olika narrativ om den egna bakgrunden, historia och skogens närvaro i vår kultur. En familjehistoria i 
Ådalens skogsindustrier, det politiska dilemmat utifrån ägandet av skogen och mytologin som ständigt funnits 
närvarande på olika sätt. Genom dessa olika ingångar vill konstnären öppna upp för självreflektion kring vad 
för relation vi egentligen har till skogen och naturen i stort samt ifall vi tar dess påverkan och förutsättning för givet.”

I salarna på plan två visar Härnösands Konstförening ”SÅNT SOM HÄNDER” av Kerstin Lindström. Tillstånd, tid och 
plats utgör utgångspunkter i utställningen. Två teman återkommer. Berättelsen om en levande natur i förändring 
och undersökningen av människan i förhållande till sin omgivning utifrån ett feministiskt perspektiv.  
”Här finns en koppling till det konstnärliga hantverket och en tråd förankrad i min egen historia. Vi är alla 
organismer i ett pågående flöde av skeenden.”

Inför julhelgerna hänger vi nytt i Qvistska Samlingen och det står klart för våra besökare den 22 december. 
I gula rummet lyfter vi fram ett urval av samlingens porträtt. Ett av verken har inte sett dagens ljus på länge!  
Säg hej till ett porträtt i storformat av Konung Fredrik I. I ”Rosa rummet” har vi dukat upp med föremål som gnistrar 
i vitt, silver och guld! Naturligtvis finns våra verk av Mattisse, Chagall och Picasso att njuta av i Gröna rummet!

I utställninsgrummet ”Hall Agrell” har vi vinterbonat med textila verk ur vår samtidskonstsamling! Se verk av 
bland annat: Kerstin Strandberg, Maria Hägglund, Anita Wohlén, Josefin Lindskog och Ulrika Lönnå.

Konsthallen tipsar 

• ARTIST TALK 8 december  Härnösands Konstförening bjuder in till Artist talk tillsammans med konstnären Kerstin Lindström  
i sin utställning ”SÅNT SOM HÄNDER”. Konstsamtalet startar 18:30 och konsthallen håller öppet fram till och med 20:00.

• MELLANDAGSVISNINGAR 27-30 december  Upplev konst tillsammans under mellandagarna och lär er mer under en 
guidade visning! Visningen äger rum kl. 14:00 och pågår ca 20 minuter. Fri entré.

• VINTERMÅLA 22 december- 21 januari I vår rithörna har vi skyfflat fram vita pastellkritor och svarta papper.  
Ta med er bilderna hem eller häng upp era vintermotiv i vår utställningslokal ”Hall Agrell”. 

• KONSTBINGO Var finns alla hemliga grejer? Aktiviteten riktar sig till stora och små. Alla barn som deltar får ett pris! 
 

Verk från vänster: Kerstin Lindström och Albert Sten.

HÄRNÖSANDS KONSTHALL   Julöppettider: 23 dec Öppet, 24-26 dec Stängt, 27-30 dec Öppet, 31 dec -1 jan Stängt, 2-5 jan Öppet,  
6 jan: Stängt, 7 jan: Öppet, 8-9 jan: Stängt. Ordinarie öppettider: tis-lör kl. 11-15. Fri entré! 0611 - 34 81 42  
konsthallen@harnosand.se  www.harnosand.se/konsthallen Instagram @harnosands_konsthall  Facebook: Härnösands Konsthall
 


