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Vallentuna konstförening 2/2016

Rapport från årsmötet

● 14–22 maj, Utställningsrummet
Amatörutställningen
Se sid. 2.
● 22 maj kl. 13, Mathiasgården

Föredrag av Pia Melin
Se sid. 2.

Kalendariet
● 20 mars kl. 13, Orkesta kyrka

Föredrag ”Yttersta domen” av Pia Melin
Se sid 2.
●  23 april kl. 10, Vallentuna stn

Bussresa till Uppsala
Se  sid 2.
● 24 april kl. 13, Frösunda kyrka

Föredrag av Johannes Söderqvist
Se sid. 2.

Vinnare i medlemslotteriet
Årets årsmöte, som hölls i Kulturhusets utställningsrum den 11 februari,

hade samlat ett 60-tal medlemmar.
Mötet leddes även i år av Bengt Andersson som raskt klarade av

dagordningens punkter. Valen av ordförande, styrelsemedlemmar och
suppleanter resulterade i omval på alla punkter. Även inköpsgruppens och
utställningsgruppens medlemmar omvaldes och föreningen fortsätter med
samma styrelse för femte året i följd.

Föreningens revisor, Bo Isakson, och revisorsuppleanten Anders
Torberger omvaldes båda.

Jan-Erik Forsberg, Lars-Olof Hilmertz och Anders Torberger förklarade
sig beredda att fortsätta som valberedning och omvaldes följaktligen.

Styrelse och arbetsgrupper presenteras som vanligt i rutan längst ned på
andra sidan och hemsidan ger detaljerade kontaktuppgifter.

Årsmötet  beviljade styrelsen ansvarsfrihet efter att ha hört verksamhets-
berättelsen, årsredovisningen och revisorns rapport och förslag, och
godkände sedan den presenterade budgeten och styrelsens förslag till
medlemsavgift, oförändrad 275 kr.

Protokoll från årsmötet kan, liksom årets budget, hämtas ned från
hemsidan.

Sedan förhandlingarna var avslutade blev det mingel med kaffe och
bullar, bakade av Mona Beck- Andersson, och med underhållning på piano
av Lars Artborg.

Vid utställningen av vinsterna i medlemslotteriet noterades 260 besök
och 87 prioriteringslistor hade lämnats in. Tio av vinsterna gick glädjande
nog till någon som var närvarande vid dragningen. Ytterligare tre vinster
fördelades efter prioriteringslistor, så bara tre vinnare hänvisades till  att
välja bland de vinster som fanns kvar då dragningen avslutats. Så glöm
inte prioriteringslistan nästa år, tack!

Alla vinnare presenteras i tabellen här till höger. Bland de medlemmar
som var närvarande och inte haft tur i dragningen lottades en tröstvinst ut,
en liten skyddsängel i silver, som vanns av Irene Constenius.

Grattis till alla vinnarna, bättre lycka nästa år till er andra!

Dags för ny årsavgift!
Som vanligt ber vi alla medlemmar att betala
medlemsavgiften  för 2016, 275 kr, till PG 815931-1 så snart
som möjligt. Man deltar visserligen i medlemslotteriet även
om avgiften inte betalas förrän den 30 december men
inköpsgruppen kan ju inte göra  alla köp i januari. Och
dessutom måste avgiften för i år vara inbetalad för att man
ska få tillgodogöra sig medlemsförmåner.
Den som inte betalar sina räkningar elektroniskt utan
behöver ett inbetalningskort kan ladda ned ett från hemsidan
eller be kassören sända ett. Ring  51173638.
Tack och heder till er som redan har betalat årets avgift!

Vinnare Nr
Vinst

Titel Konstnär
Mona Beck-Andersson 11 Färgklippor Solveig Danell
Marianne Diedrich 15 Löfven&Reinfeldt Magnus Bard
Leena Enbuske 12 Tidsfördriv I/II Maria Widegren
Maj Evaeus 5 Hund Lisa Larsson
Per Evaeus 1 Fjärdö II Peter Bergman
Solange Evers 3 Skridskoåkarna Lene Ryde
Barbro Hallmans 4 Fågel Anette Berglund

Evert Lindberg 8 Stora skogsbranden Helena Lekström
Lena Låftman 13 Yellow skirt Lars Eje Larsson
Mats Nicklasson 10 Tjur Erik Höglund
Inger Olsson 16 Halssmycke Jenny Meissner
Åsa Svidén 9 Rött landskap Karin Anker
Mats Sömmaregård 6 Skadeinsekt III Jan Forsberg
Britt-Marie Törnebohm 7 Skata III Katl Mårtens
Peter Vorwerk 14 Kanna med frukter Gun-Liz Lind

Jan Wahlén 2 På väg bort Michelina Gatti

Årets Kulturnatt Stockholm inträffar den 23 april kl.
18–24. Den bjuder på 100-tals möjligheter att göra något
annat för en kväll: vernissager, filmvisningar, teater- och
operaföreställningar, guidade visningar, fotoutställningar
och mycket mer. Allt med fri entré.
Läs mer på http://kulturnattstockholm.se/
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Föreningens styrelse 2016
Inköpsgrupp
Mona Beck-Andersson, Stig Rybrink,
Louis Sparr, Lennart Ålund

Utställningsgrupp
Hans Göransson, Lena Björn Svensson,
Mats Nicklasson, Marjatta Saastamoinen

Konst i Roslagen
Stig Rybrink, Hans Dhejne

MEDLEMBEVIS - Vallentuna konstförening
för det år och med det medlemsnummer som anges ovan.

Ordförande Alf Åhbeck affe@ahbeck.se 51172488
Vice ordförande Stig Rybrink 0851171941@telia.com 51171941
Sekreterare Lennart Hallsten lennart.hallsten@gmail.com 51177387

Kassör Gun-Britt Sandström gunbritt.sandstrom
@zeta.telenordia.se 51173638

Ledamot Hans Göransson hans.g@telia.com 51177839
Suppleant Maj Norling ainamaj.norling@gmail.com 51172583

Suppleant Marjatta
Saastamoinen

marjatta.saastamoinen
@gmail.com 0704006535

Konstföreningens amatörutställning, som återkommer vartannat år,
kommer i år att pågå från den 14 maj, då utställningen har vernissage, till
den 22 maj då konstverken tas ned.

Intresserade amatörer som vill ta den här chansen att visa upp sig för
bekanta och obekanta ska kontakta Marjatta Saastamoinen för att få
nödvändiga instruktioner. Ring henne på 0704006535 eller mejla
marjatta.saastamoinen@gmail.com.

I förra utställningen deltog 24 artister i olika åldrar. De är alla välkomna
att återkomma i år liksom vi uppmanar nya deltagare att höra av sig.

Amatörutställning i maj Till Uppsala 23 april
Den 23 april kl. 10 avgår vår buss från den vanliga hållplatsen vid

Vallentuna station för att ta oss till Uppsala, där det första stoppet är
Uppsala konstmuseum, inrymt i Uppsala slott.

Museet är uppdelat på tre fristående avdelningar – museets egna samling,
universitetets konstudiesamling och en avdelning för temporära
utställningar, som alla visas oss av museets guide.

Museets egna samling visas i utställningen Samling i förvandling,
Tema:Uppsala med verk som har anknytning till Uppsala eller av
konstnärer som har varit eller är verksamma i staden.

Universitetets konstudiesamling är till största delen sammansatt av ett
antal stora donationer mottagna från 1830-talet och framåt. Syftet var att
studenterna skulle få se konst i verkligheten och bekanta sig med de mästare
som haft betydelse för västerlandets konstutveckling. Samlingen består
idag av europeisk konst från 1200-talet till mitten av 1800-talet.

I den temporära utställningen visas vid vårt besök en av de tidiga
modernisterna i Sverige, Agnes Cleve, född 1876 och  uppväxt i Uppsala.
Globetrottern Agnes Cleve umgicks i den moderna konstens innersta
kretsar och anammade banbrytande konststilar som ännu var nya för
Norden och blev en viktig aktör på den svenska och europeiska
konstscenen. Hennes egen stil har benämnts ”kubistisk expressionism”,
med anknytningar till Vasilij Kandinsky samt den tyska expressionismen.
Hon blev dock mer eller mindre bortglömd efter bortgången 1951. Den här
utställningen, med underrubriken Svensk modernist i världen, vill åter
placera henne i fokus i svensk konsthistoria.

Från Slottet tar bussen oss till Stadsbiblioteket med Kafé Kardemumma
för en sopplunch med smör och bröd, dryck och kaffe.

Efter lunchen får vi  en egen guidad visning av Bror Hjorts Hus,
konstnärens bostad och ateljé som står i stort sett orörd efter hans bortgång.
Verktyg och penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att
konstnären bara gått ut på en promenad med hunden. Vi får möjlighet att
lära känna Bror Hjorths konst grundligt genom de 250 verk som visas.
Målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger en unik bild av ett
spännande och rikt konstnärskap.

I den tillbyggda utställningshallen ser vi  originalillustrationer av Eva
Lindström från hennes bilderböcker för barn, t.ex. Apan och jag. Figurerna
i bilderböckerna har alla sin speciella karaktär. Berättelserna präglas av en
underfundig humor i både bild och text, där det vardagliga blandas med
fantasi och det osannolika inträffar med fullständig självklarhet. Bilderna
är tecknade med blyerts och målade med gouache eller flödande akvarell.
Blandningen av stora färgfält och små detaljer skapar rytm och stämning
i berättelsen.

Hemresan startar kl. 16 så vi är hemma i Vallentuna kl. 17.
Storleken på gruppen är begränsad till 25 deltagare och så många

behöver vi också bli för att kostnaden ska bli rimlig. För resa, visningar
och lunch räknar vi med 500 kr för medlemmar som betalat årets avgift,
550 kr för övriga. Anmälan tas emot på vkf@vallentunakonstforening.se
eller av Alf Åhbeck på tel. 51172488. Sista anmälningsdag är den 4 april.
Deltagaravgiften betalas till PG 815931-1 då resan bekräftats.

Studiecirkel och föredragsserie
Vårens satsning på konststudier fortsätter som planerat och enligt notisen

i förra numret av Vallentunapaletten.
Studiecirkeln har avverkat två sammankomster. Nästa tillfälle är den 15

mars och sedan följer den 12 april och 10 maj. Alla möten hålls i
Klockargården med början kl. 19.

Pia Melins andra föredrag med rubriken Helgonbilder hölls den 14
februari i Markims kyrka för ett 40-tal åhörare. Hennes nästa framträdande
blir i Orkesta kyrka den 20 mars  med ämnet Yttersta domen och slutligen
i Mathiasgården den 22 maj då hon talar om Återupptäckten av den
medeltida träskulpturen. Dessutom föreläser Johannes Söderqvist i
Frösunda kyrka den 24 april om Kyrkorummet och dess föremål.
Föreläsningarna startar kl. 13 varje gång.

Det återstår ännu en del planeringsarbete innan vi kan lägga fast
programmet för hösten, så vi får återkomma med mer handfast information
i nästa nummer.

Klart är att Konst i Roslagen kommer att avlöpa traditionellt den 1 och
2 oktober, med Vallentunakonstnärernas samlingsutställning en eller två
veckor dessförinnan. Som egna arrangemang planerar vi en föreläsning i
mitten av oktober om Nutidens konst av Joakim Eklås och vidare ett
studiebesök på ett par avdelningar på Konstfack vid Telefonplan i
november. Vi tänker oss också att visa en konstfilm, antingen i september
eller sent i november. Men mer info i nästa nummer.

Höstens program

Dra ditt strå till stacken!
Det är mycket som ska göras för föreningen. Kontakta
en styrelsemedlem för att höra hur du kan göra en insats!

Liljevalchs vårsalong är i år utlokaliserad till en blivande galleria med
adress Malmtorgsgatan 8, vid Brunkebergstorg. Utställningen pågår till
den 10 april och är öppen måndag–torsdag 12–20, fredag–söndag 11–17.
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