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Praktisk information 

Period: februari-april 2022

Antal: max 25 personer inkl. personal.  
Minst en pedagog från skolan ska medverka aktivt 

Programmets längd: ca 1 timme

Pris: 400 kr (800 för skolor utanför Hallands län)

Konstvisning
Livet, kärleken och döden

Ser du liv, kärlek eller död? Upplever du avstånd 
eller motstånd?                                                                        
Vi letar efter känslor och berättelser i Nils 
Kreugers, Karl Nordström och Richard Berghs 
mest omtalade konstverk!

Vilka var konstnärerna? Vad betyder det vi ser i 
deras målningar i dag och vad såg betraktaren 
vid 1800-talets slut?

Vad är ett inre landskap och hur giltig är en 
subjektiv tolkning? Vem bestämmer vad vi ser? 
Konstnären, boken eller du? Vad ser ut som 
död och vad ser ut som liv eller kanske kärlek? 
Tillsammans gör vi en djupare bildanalys av 
de tre konstnärernas mest omtalade verk och 
samtalar om dåtidens och nutidens känslor och 
upplevelser i relation till vår samtids ideal och 
normer.

KONTAKT BOKNING:   
Marie Antonsson eller Sabine Svensson  tel. 0340 – 82845
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Praktisk information

Period: jan-april 2020

Målgrupp: Gymnasiet. Visningen kan anpassas för särskolan 

Antal: max 25 personer inkl. personal. Minst en pedagog från 
skolan ska medverka aktivt

Programmets längd:  Visning och workshop 1,5 timme

Pris: 600 kr/klass (1200 kr/klass för skolor utanför Hallands län) 

 

Kontakt bokning:  

Marie Antonsson eller Sabine Svensson 0340 – 828 45

Åsa Axberg, museilektor  
asa.axberg@museumhalland.se 0340 – 828 35 

Konstvisning
Livet, kärleken och döden

Ser du liv, kärlek eller död? Upplever du avstånd 
eller motstånd? Vi letar efter känslor och berättelser 
i Nils Kreugers, Karl Nordström och Richard Berghs 
mest omtalade konstverk! Vilka var konstnärerna? 
Vad betyder det vi ser i deras målningar i dag och 
vad såg betraktaren vid 1800-talets slut? Vad är 
ett inre landskap och hur giltig är en subjektiv 
tolkning? Vem bestämmer vad vi ser? Konstnären, 

boken eller du? Vad ser ut som död och vad ser 
ut som liv eller kanske kärlek? Tillsammans gör 
vi en djupare bildanalys av de tre konstnärernas 
mest omtalade verk och samtalar om dåtidens och 
nutidens känslor och upplevelser i relation till vår 
samtids ideal och normer. 


