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Välkommen till en sommar på Härnösands Konsthall
Denna sommar bjuder vi på stora konstuplevelser både i och utanför vår byggnad!
Upplev 7 konstnärers verk ur sommarens stora konsthändelse Triennalen Västernorrland
och missa inte att rösta fram ett konstverk till Stadsparken i Härnösand!
OMRÖSTNING 10-30 juni får allmänheten medverka i en omröstning för ett minneskonstverk som uppmärksammar
och hedrar minnet av de kvinnor som avrättades i häxprocesserna under 1600-talet. Tre konstnärer valdes ut för
att skapa förslag till konstverket: Maria Boij, Monika Gora och Ståle Sørensen.
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TRIENNALEN VÄSTERNORRLAND 11 juni- 27 augusti är Härnösands Konsthall är en del av Triennalen som visas
i samtliga kommuner i Västernorrland sommaren 2022. Bakgrunden till vårens och sommarens stora konsthändelse är beslutet att låta Y-salongen expandera och omfatta fler städer och institutioner. Hos oss deltar:
Andreas Brännlund, Cecilia Ömalm, Annikka Kronlid Arvidsson, Elin Maria Johansson, Emilia Bergmark,
Nina Svensson och Ulla-Carin Winter.
–De sju installationerna hos oss har alla sitt egna intressanta uttryck och visar en stor konstnärlig bredd.
Tillsammans bildar de en spännande enhet inom temat vind. Vi är verkligen glada över att vara en del av
Triennalen 2022, säger konstintendent Linda Nordlander Frisk.
Triennalen äger rum på följande platser i Västernorrland: Örnsköldsviks museum och konsthall, Apotekshuset
– konst och kultur i Sollefteå, Kramfors Konsthall, Västernorrlands museum, Härnösands konsthall, Sundsvalls
museum och på en ännu inte bestämd plats i Timrå.
QVISTSKA SAMLINGEN Inför sommaren har vi plockat fram samlingens mest omtalade verk av bland annat
Henri Matisse, Marc Chagall och Pablo Picasso. I anslutande rum visas en bredd av samlingens innehåll med
bland annat originalskisser av Carl Larsson, Grafiska blad av Axel Fridell och många föremål och antikviteter.
HITTA DJUREN ”Vem har ett fågelägg på huvudet?” ”Vart är den ledsna cirkusgrisen?” ”Hitta isbjörnen!”
I vår utställningslokal Hall Agrell har vi plockat fram 34 konstverk ur kommunens konstsamling som har en gemensam
nämnare: de innehåller motiv av djur. Hitta djuren tillsammans!

Konsthallen tipsar:
• DONT MIND ME Avslutande föreställningen äger rum 18 juni kl. 11:00 - 15:00. Fri entré. Jade Stenhuijs
från Norrdans har arbet fram och genomfört sitt verk vid ett flertal tillfällen under våren på konsthallen.
• STAFFLIMÅLERI PÅ TORGET 13 juli, 20 juli, 17 juli och 3 augusti får barn och unga vara konstnärer på torget!
Måla Härnösand, en kompis eller en fantasivärld! 5 platser/tillfälle. Drop in, begränsat antal platser.
• KORT OM KONST Alla dagar 27 juni- 13 augusti kl 14:00. Ingen anmälan krävs, fri entré.
• KONSTBINGO Vart finns de hemliga grejerna? Alla barn som medverkar får ett pris!
HÄRNÖSANDS KONSTHALL Sommaröppet: 27 juni - 13 aug mån – lör, kl 10 - 16. Ordinarie öppettider: tis-lör kl. 11-15. Fri entré!
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