Bokningsbara visningar i Nationalmuseum Jamtli
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Nils Kreuger, Natten kommer. Carl Fredrik Hill, Blommande äppleträd. Johan Fredrik Krouthén, Trädgårdsinteriör från Linköping.
John Bauer, Broder S:t Martin och de tre trollen. Gerda Roosval-Kallstenius, Porträtt av konstnärinnan Astrid Setterwall Ångström.

Från gryning till skymning
– nordisk konst kring sekelskiftet 1900

Allmän visning, 60 minuter
Utställningen Från gryning till skymning bygger på Nationalmuseums samlingar. Här presenteras
den spännande och föränderliga tiden kring sekelskiftet 1900 där en ny konstnärsgeneration växte
fram i Norden. Det traditionella och akademiska historiemåleriet ifrågasattes och fick ge plats för
de nya, friare influenserna som man hungrade efter och som man mötte i Frankrike.
Under visningen tar vi del av den entusiasm och framtidstro som de skandinaviska konstnärerna
hade när de mötte det franska ljuset, det nya landskapet och den friare penselföringen.
Vi ser Norden i ett nytt ljus när konstnärerna återvänder hem med sina nyvunna kunskaper och
inspiration – nu var känslan det centrala.
Vi går från gryningen och den ljusa dagen till ett mer stämningsfullt måleri där skymningen och
kvällsljuset tar plats – bland landskap, intima porträtt, kamratliga konstnärsstunder vid fotogenlampan och illustrationer av sagor och mytologiska väsen. I en tid där realism, impressionism och
romantik samsas möter vi Skagenmålarna, Varbergsskolan och många av de främsta konstnärerna
vid denna tid – Anders Zorn, Jenny Nyström, Carl Fredrik Hill, Eva Bonnier, Hanna Pauli, Ernst
Josephson, August Strindberg, Carl Larsson, John Bauer, Bruno Liljefors och många fler.

Visning: 60 minuter.
Öppet: Utställningen pågår 28 maj 2019 till 19 april 2020. Jamtli är öppet tisdag–söndag kl 11–17.
Pris: 1500 kr/guide (max 25 pers/guide) samt gruppentré 70 kr/person. Extra tillägg för bokningar
utanför museets öppettid.
Extra: På Jamtli Kafé kan fika, lättare måltider och mingel med vin bokas, 063-150105.
Restaurang Hov serverar bokade luncher och middagar, 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

www.jamtli.com

