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På plats! – var är kvinnorna?
Under visningen görs nedslag i de olika  
seklen och vi låter kvinnorna i och  
bakom konsten ta plats. Utifrån ett  
kvinnohistoriskt perspektiv ser vi på  
och problematiserar konstnärsrollen,  
förutsättningar, motiven, blicken,  
kroppen och samlandet – samtidigt  
tar vi del av fantastiska kvinnoöden  
från de senaste 600 åren.  

På plats!
Under visningen görs nedslag i de olika seklen 
och här berörs frågor om hur konsten, design- 
föremålen, uttrycken, tiden och konstnärslivet  
har förändrats under de senaste 600 åren.  
Vi ser både välkända namn och en del mer  
okända. Vad ser vi om vi byter perspektiv, var 
finns kvinnorna, vilka ideal var rådande och  
varför blir vissa konstverk mästerverk?  
Historiska dokument, skönhet, provokation  
eller ögonöppnare – vad är konstens syfte? 

På plats! 
Sex sekler av samtid

Utställningen På plats! Sex sekler av samtid bygger på Nationalmuseums samlingar, och här pre-
senteras en glimt av konsthistorien. Samlingarna består av måleri, skulptur, teckningar och grafik från 
1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design från 1500-talet fram till idag. Natio-
nalmuseum förvaltar också Statens porträttsamling, som består av porträtt från 1400-talet till idag. 

Bokningsbara visningar i Nationalmuseum Jamtli

Visning: 60 minuter.

Öppet: Utställningen pågår 17 juni 2018 till våren 2019. Jamtli är öppet tisdag–söndag kl 11–17. 

Pris: 1500 kr/guide (max 25 pers/guide) samt gruppentré 50 kr. Extra tillägg för bokningar utanför 
museets öppettid.

Extra: På Jamtli Kafé kan fika, lättare måltider och mingel med vin bokas, 063-150107.  
Restaurang Hov serverar bokade luncher och middagar. Kontakta Mariebys Kök 063-150103.  
För den som önskar möteslokaler finns en hörsal och några mindre möteslokaler att hyra. 

För mer information och bokning
Tel 063-15 01 07, e-post bokningen@jamtli.com

BOKA 

VISNING!

Jacob Jordaens, Kung Kandaules av Lydien visar sin gemål för Gyges. Nationalmuseum.

Peter Paul Rubens, Offer till Venus. Pehr Hilleström d.ä, Spelparti hos statssekreterare Elis Schröderheim. Åsa Jungnelius, Snippan. 
Lucas Cranach d.ä, Lucretia. Sylvia Stave, Vattenkanna ”3467”. Lars Fuhre, Allt är ditt fel. Samtliga i Nationalmuseums ägo.


