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Under våren visar Kristinehamns konstmuseum fotoutställningen 
Da Capo – Sverige i tiden 1997-2007. Utställningen 
innehåller drygt 70 bilder av ett 40-tal svenska fotografer. Den 
gemensamma nämnaren är att bilderna varit publicerade i 
Dagens Arbete, och att de på ett eller annat sätt utgör en tidsbild 
av Sverige. I utställningen finns allt från personporträtt till bilder av 
thailändska bärplockare; bilder som skildrar såväl vardagsglädje 
som vemod. Eller som Anders Paulrud skrev i boken som 
hör till utställningen: ”Bilder nära hjärtats blod och från skitiga 
arbetsplatser, och från det allra vackraste Sverige.”

Bland fotograferna på utställningen märks namn som JH 
Engström, Hans Gedda, Anders Petersen och Lars Tunbjörk. 
Dagens Arbete låter bildreportagen ta stor plats i tidningen. 

Redaktionen arbetar med meriterade fotografer som ger sina dokumentära reportagebilder ett personligt, eller rentav 
konstnärligt, anslag.

Utställningen Da Capo visades första gången på Arbetets Museum i Norrköping. Den har sedan vandrat runt på 
museer och gallerier i hela Sverige, och utställningen i Kristinehamn blir den tolfte visningen. I samband med att 
utställningen producerades gav Dagens Arbete även ut boken Da Capo. I boken skriver Dagens Arbetes bildredaktör 
Göran Widerberg om valet av titel: ”… bilderna får en andra chans att möta en ny publik. I ett nytt sammanhang, i 
kraft av sin styrka, just som bild.”

Kristinehamns konstmuseum
Spännande, kaxiga, vackra utställningar som berör hittar du på Kristinehamns konstmuseum. Vår tanke är att i 
den värmländska småstaden Kristinehamn kunna visa konst som oftast bara visas i storstäderna. Vår inriktning 
är modern och samtida konst. I utställningsprogrammet hittar du nationellt uppmärksammade konstnärer. Många 
intressanta konstnärer har rötter i Kristinehamn och därför ser du ofta utställningar med lokal anknytning hos oss. 
Förutom våra utställningar finns butik, konferens, café och Konstverkstan för stora och små.

Erbjudanden!
Dagens Arbete är förbundstidning för fackförbunden IF Metall, GS och 
Pappers. Med anledning av samarbetet kring utställningen Da Capo 
vill Kristinehamns konstmuseum gärna rikta några erbjudanden till de 
avdelningar/klubbar som finns i vårt upptagningsområde:

 x Gå två betala för en (gäller utställningen Da Capo och för 
medlemmar i IF Metall, GS och Pappers)

 x Konferera på konstmuseet under utställningsperioden, endast 550 kr 
för heldag (gäller avdelningar/klubbar), ordinarie pris 1 100 kr

 x Besök konstmuseet och få visning av utställningen Da Capo, ni 
betalar endast entrébiljett 40 kr/pers (gäller avdelningar/klubbar och 
grupper om minst 10 pers, måste förbokas)

För mer information och bokningar:
Tfn 0550 – 882 00 
info.konstmuseum@kristinehamn.se

Öppettider
Måndag 12.00-16.00 
Tisdag-torsdag 12.00-18.00 
Fredag-söndag 12.00-16.00

Bokade grupper tas även emot utanför ordinarie öppettider.
Foto: Per-Anders Jörgensen. Källa: Dagspress.

www.kristinehamnskonstmuseum.com

Foto: Anna Rut Höglund. Källa: Dagspress.


