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Vallentuna konstförening 3/2016

Omtyckt utställning

● 9 november (prel.), Konsfack, Telefonplan
Visning textil, grafik, måleri
Se ovan.
● 24 november kl. 18, Kulturrummet

Film Ett nytt liv
Se ovan.

Kalendariet
● 17 september - 2 oktober, Utställningsrummet

Konst i Roslagen , samlingsutställning
● 1 - 2 oktober, Kulturhuset och ateljéer

Konst i Roslagen
Mer i nästa nr.
● 17 oktober kl. 18.30, Kulturrummet

Föredrag Joakim Eklås Nycklar till nutidens konst
Se ovan.

Amatörutställningen för 2016 öppnades med
en välbesökt vernissage den 14 maj och pågick
under den följande veckan. De utställda verken,
varav många var långt ifrån amatörmässiga,
väckte stort intresse och några lyckliga utställare
fick sälja sina verk.

Utställningen administrerades som vanligt av Marjatta Saastamoinen.
Tillsammans med övriga i utställningsgruppen svarade hon också för den
smakfulla och överskådliga hängningen i Kulturhusets utställningsrum.

Många utställare och även andra besökare frågade redan nu när nästa
utställning äger rum. Det blir som vanligt om två år, d.v.s. under våren
2018, så håll ut!

Foto: A.Åhbeck

Vårens studier i konsthistoria
Föredragsserien om, framförallt, äldre kyrklig konst avslutades den 22

maj med att Pia Melin föreläste om Återupptäckten av den medeltida
träskulpturen. Pia Melins föredrag har samlat ett 30-tal åhörare varje gång,
som då fått ta del av hennes djupa kunskaper om kyrklig konst,
presenterade med inlevelse och entusiasm.

Jämsides med föreläsningarna har uppåt 20 personer deltagit i en
studiecirkel kring relaterade ämnen. Också den hade sin sista
sammankomst i maj då ämnet för samtalen var porträttkonst. Både
studiecirkeln och föredragen har genomförts i samarbete med Vallentuna
församling på initiativ av Lennart Hallsten. Lennart har även varit
cirkelledare för de flesta mötena, men även Maj Norling och, från kyrkan,
Johannes  Söderqvist har uppträtt i den rollen.

Såväl föredragshållare som cirkelledare har uppskattats högt av
deltagarna för sina gedigna kunskaper och skicklig presentation av
ämnesområdet.

Uppskattad utflykt
Bussresan till Uppsala den 23 april med besök på Uppsala konstmuseum

i Uppsala Slott och Bror Hjorths Hus hade samlat 35 entusiastiska
deltagare, som på båda museerna togs emot av kunniga och trevliga guider.

På konstmuseet fick vi en grundlig introduktion till Agnes Cleves
konstnärliga utveckling, med utförliga presentationer av de viktigaste
verken i de olika stilar som denna länge underskattade konstnär arbetade
i. Universitetets konststudiesamling visar i Johan III:s galleri
portättmåleriets utveckling från 1500-tal till 1800-tal. Där ser man också
rester av altarväggen i Johans ofantliga slottskyrka från sent 1500-tal. I
Hårlemangalleriet med verk från 1500-tal och 1600-tal kan man följa
landskapsmåleriets utveckling,”stillebenets födelse” samt hur de religiösa
motiven ersätts med profana vardagsmotiv.

I Bror Hjorths Hus, där ateljé och bostad lämnats praktiskt taget orörda
från den tid konstnären var aktiv, ger modeller, skisser, teckningar,
målningar och skulpturer en fullödig bild av denne egensinnige konstnär.

Trots väl tilltagna tider för museibesöken hann vi med att i lugn och ro
avnjuta en smaklig och riklig brunch på Uppsala Konsert och Konferens.

Höstprogrammet
Hösten börjar med Konst i Roslagen då de konstnärer som deltar från

Vallentuna öppnar sin samlingsutställning i Kulturhusets utställningsrum
den 17 september. Utställningen kan besökas då biblioteket är öppet.
Konstnärernas individuella utställningar i Kulturrummet eller hemma hos
konstnären är som vanligt öppna under lördag – söndag 1 och 2 oktober.

Den 17 oktober får vi lyssna på föredraget Nycklar till nutidens konst
med konstvetaren Joakim Eklås i Kulturrummet.

Den 9 november kl. 15 till 18 besöker vi Konstfack i  LM Ericssons
tidigare huvudanläggning vid Telefonplan. Vi får där en visning av
avdelningarna för textil, grafisk formgivning och måleri. Obs. att  dessa
uppgifter är preliminära.

Den 24 november visar vi filmen Ett nytt liv som handlar om Göteborgs-
koloristerna, i främsta rummet Inge Schiölers liv och verk. Filmen är
inspelad 2014 och visades i TV förra året. Åven om ni såg den då, se den
gärna igen på Kulturrummets stora duk som ju  ger en magnifik återgivning
av de färgrika konstverken.

Missa inte sommarens utställning i nya Konstkuben.

23 Vallentunakonstnärer visar ”Mitt Vallentuna”

Folktandvården september och oktober
Eliza Brandt, Åkersberga

Galleri Freja
Vernissage lördagen den 27.8  kl 11 - 16
Fotograf Tomas Segebladh gästkonstnär i september
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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

MEDLEMSBEVIS - 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
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Nationalmuseum                                   www.nationalmuseum.se
På Fredsgatan 12 Konstnären – om vad det innebär att vara konstnär
pågår t.o.m. den 4 september

Moderna Museet                                     www.modernamuseet.se
Yayoi Kusama – i oändligheten Yayoi Kusama rör sig tveklöst mellan
måleri och skulptur, mellan konst och design och mellan öst och väst.
 – 11 september
Se hemsidan för fler utställningar.

Prins Eugens Waldemarsudde              www.waldemarsudde.se
Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal fortsätter till den
28 augusti.
Salongsmåleri?! Utställningen lyfter fram det svenska salongsmåleriet,
med frågeställningar av relevans för vår tid. I utställningen visas främst
verk av  Julius Kronberg, den mest kända representanten för tidens
svenska salongsmåleri, men även målningar av bland andra Jenny
Nyström.
17 september – 22 januari

Thielska  Galleriet                                  www.thielska-galleriet.se
Carl Kylberg. Med färgen bortom ytan En av portalfigurerna i den
svenska 1900-talskonsten kombinerade ett outtröttligt experimenterande
med färgernas visuella verkan med ett andligt sökande som ger hans
verk ett existentiellt djup.
-- 25 september
The Garden Party – samtida svensk skulptur med åtta konstnärer: Ebba
Bohlin, Cecilia Edefalk, Charlotte Gyllenhammar, Rami Khoury, Albin
Looström, Joakim Ojanen, Bella Rune och Elisabeth Westerlund.
– 25 september

Millesgården                                                www.millesgarden.se
Josef Frank – mönster, möbler, måleri presenterar Josef Frank som
formgivare och mönsterkonstruktör och visar  en tidigare okänd sida av
formgivarens skapande – ett stort antal akvareller.
– 2 oktober

Fotografiska  fotografiska.eu
Nick Brandts – Inherit the Dust Djurporträtt i naturlig storlek har
placerats och fotograferats på platser där djuren tidigare levde.
– 11 september
Åke Ericson – Non Grata I klassisk dokumentärtradition berättar
Ericson om människor som lever under omänskliga förhållanden.
– 28 augusti

Artipelag    www.artipelag.se
Arvet efter Andy Warhol  Utställningen  försöker avspegla Andy
Warhols mångfacetterade betydelse.
– 25 september

Kulturhuset Stadsteatern kulturhusetstadsteatern.se
Henrik Vibskov – TEMPO presenterar både äldre och nya lekfulla
arbeten och modeplagg av den danske allkonstnären Henrik Vibskov.
-- 31 augusti
Mode i sju akter presenterar arbeten av studenter från ett antal
tongivande stockholmsbaserade utbildningar med fokus på mode.
– 11 september

Sven-Harrys                                                  www.sven-harrys.se
Konstnärernas Stockholm  – ett 80-tal verk från 1600-tal via bl.a.Eugen
Jansson, Grünewald, X-et Erixson till nutidens Peter Tillberg.
— 18 september

Museiguide

Väsby Konsthall www.vasbykonsthall.com
Öppet onsdag, torsdag 12–17, fredag–söndag 12–16

27/8--18/9 Wäsby konstnärsgille grafik,måleri
Catharina Bauer måleri

24/9--16/10 Treskallarna trä
IIvar Sviestins fotografi

Edsvik Konsthall www.edsvik.com
Öppet  tisdag–söndag 11–17

11/6–28/8 World of Watercolours inbjudna konstnärer
Akvarellsalong jurybedömd

3/9–25/9 Leif Tjerneld
3/9–30/10 Ulrika Hydman Vallien

Galleri Aniara (Sollentuna bibl.) www.bibliotekenisollentuna.se
Öppet måndag–fredag 9–19, lördag 11– 16, söndag 12–16

27/8–2/10 Woo-Bok Lee papperskonst

Länsmansgården www.osterakerskonsthall.se
Öppet lördag, söndag 12–16

27/8–18/9 P&N Helldorff, A Sundberg trähantverk
10/9--25/9 C Olsson, A Wendgin, E Berg broderi

Våra grannar

Här ska det stå 2016!

Gör det inte det?

Betala 275:- till PG 815931-1.


