
 

ESPOO ART - ryhmämatka  Helsinki-Tukholma-Helsinki 21.5.-23.5.2018 

          VIKING LINE M/S Gabriella 

 
Tietoa näyttelyistä (på svenska) 
 
1.  Liljevalchs konsthall,  Kungliga Djurgården 
 Lars Lerin, svensk konstnär och akvarellist   (!) - 18 maj – 9 september 2018 
 
Öppet under Lerin-utställningen :  
Måndag–torsdag 10.00–18.00, Fredag till söndag 11.00–17.00. 
Stängt midsommarhelgen fredag 22–söndag 24 juni. 
Entré 80 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla. 
 

I maj intar Lars Lerin Liljevalchs alla salar med hundratalet verk. Han har arbetat i 
fyra år med denna utställning i sikte.  

Lars Lerin har de senaste åren befäst sin position som en av Sveriges mest älskade konstnärer. Det blir 
timslånga köer till hans utställningar och hans medverkan i olika tv-program har fått miljonpublik. 2016 fick 
han Kristallen-priset som årets tv-personlighet.  

Han räknas som Nordens främsta akvarellist men arbetar också i andra tekniker. Förutom utställningar på 
gallerier och museer i Sverige, Norden, Frankrifke, Tyskland och USA, har han gett ut ett femtiotal böcker 
med text och bilder. Här berättar han om möten och miljöer från sina många resor men också om livet på 
hemmaplan.  

Lars Lerin är född 1954 i värmländska Munkfors, där han också växte upp. Han har studerat på 
Gerlesborgsskolan och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Numera bor han på Hammarö utanför Karlstad. I 
Karlstad ligger också konstmuseet Sandgrund Lars Lerin, invigt 2012, där hans verk visas. 

2.  Prins Eugens Waldemarsudde, Djurgården 

Sigrid Hjertén – En mästerlig kolorist :  10 februari – 26 augusti 2018 
Alexander Klingspor – Resenär:  3 mars – 27 maj 2018 

Entrépriser: Ordinarie pris vuxen: 150:-kr 
Reducerat pris pensionär/studerande: 130:-kr 
Reducerat pris grupp över 10 personer 130:– kr/person 
Öppettider: Tisdag-söndag kl. 11 – 17, Torsdag kvällsöppet till kl. 20, Måndag stängt 

Alexander Klingspor – Resenär  

Alexander Klingspors surrealistiska bildvärld speglar hans liv och reflektioner på omgivningen. Urbana 
miljöer, dekadens och burleska scener är motiv du finner i hans verk. Klingspor (f.1977) är bosatt i New York 
men kommer ursprungligen från Stockholm. Han har varit verksam konstnär sedan 1999 och haft 
utställningar på museer och gallerier i USA och Europa. Utställningen på Waldemarsudde blir den största 
separatutställning som gjorts med konstnären. 

Sigrid Hjertén – En mästerlig kolorist  

Sigrid Hjertén (1885-1948) är en av det svenska avantgardets frontgestalter. Hon var i sin ungdom elev till 
Henri Matisse i Paris där hon även tog starka intryck av Paul Cézannes måleri. I samtiden både hyllades och 
kritiserades hon för sitt expressiva färgmåleri. På utställningen visas ett stort antal av Sigrid Hjerténs verk 
från 1910-talet fram till det publika och kritikerrosade genombrottet på 1930-talet då några av hennes mest 
fängslande och färgintensiva verk tillkom. Parallellt visas även ett antal målningar av hennes make Isaac 
Grünewald och av sonen Iván Grünewald. 

 



 
 
 
3.  Thielska Galleriet, Djurgården 
 
Ordinarie öppettider: Tis–sön  12–17, Torsdag 12–20, Måndag stängt  
Enträde Vuxna: 130 kr, Studerande/Pensionär: 100 kr 
Barn och ungdomar upp till 18 år: fri entré  

 

Thielska Galleriet räknas som ett av Sveriges förnämsta konstmuseum och är 
vackert beläget i en muromgärdad park ute på Blockhusudden på Djurgården i 
Stockholm. Huset skapades för bank- och finansmannen Ernest Thiels storslagna 
konstsamling, ritades av Ferdinand Boberg och stod klart 1907. Museet Thielska Galleriet 
var konstmecenaten Ernest Thiels hem fram till 1924 och är i stort sett bevarat i sitt 
ursprungliga skick. 

 

Samlingen från förra sekelskiftet 

Den unika samlingen från förra sekelskiftet innehåller konstverk av bland annat Bruno Liljefors, Edvard 

Munch, Eugène Jansson, Carl Larsson, August Strindberg och Anders Zorn. Samlingen och huset bildar en 
vacker enhet. Det övre planet har utformats efter Thiels idé om två stora salar "vars väggar skulle täckas 
med tavlor". De båda salarna, och den stora Munchsalen, får vackert dagsljus från glastak. I tornrummet 
finns Nietzsches dödsmask och grafik av Edvard Munch. På nedre plan finns galleridelen som består av 5 
rum i fil, tidigare familjen Thiels sovrum. Här visas de tillfälliga utställningarna. Den gamla intendentbostaden, 
tidigare storkök med pigkammare, används numera som café. 

I den kuperade parken finns skulpturer av bland annat Auguste Rodin, Tobias Sergel och Gustav 
Vigeland. Ernest Thiels urna är gravsatt i klippan under Rodins skulptur Skuggan.  
 

När Japan kom till Värmland. Japonism hos Rackstadkonstnärerna 1880–1920 
17 februari–3 juni 2018 

Den japanska estetikens svepande linjer, asymmetrier och betoning på ornamentik fick stort inflytande på 
smak och stil i Europa vid förra sekelskiftet. Redan på 1870-talet lanserades i Frankrike termen japonism för 
att beskriva fenomenet. 

Efter 250 år av isolering hade Japan år 1854 öppnat sina gränser mot omvärlden. Kännedom om landet 
började spridas genom konst och konsthantverk som visades på utställningar och i konsttidskrifter. 
Västvärlden fängslades av vardagsscenerna och naturlyriken i de japanska träsnitten (ukiyo-e) , men också 
av det japanska konsthantverket med sina skulpterade blommor, drakar, insekter och havsmotiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


