
Årets upplaga av Konst i Roslagen
startar den 22 september med att de 22
deltagande konstnärerna i Vallentuna
öppnar sin samlingsutställning i
Kulturhusets utställningsrum. Utställ-
ningen är öppen under bibliotekets
öppettider och som regel kan man då
träffa en av de utställande konstnärerna.

Liksom förra året har de flesta Vallentunakonstnärer valt att ha sina
individuella utställningar i Kulturhuset där de som vanligt tar emot
besökare på lördagen och söndagen den 3 och 4 oktober mellan 10 och 17.

Dessa tider gäller också för dem som
har sina ateljéer öppna för besök.

De flesta av konstnärerna kräver
ingen presentation, vi känner igen
dem från tidigare år. Eva Ekberg
återkommer med sina akvareller,
efter att ha stått över 2014. Nya namn
är Britt-Marie Heidmark, som visar

målningar i olja, akryl och akvarell, Julia Bergström

med keramik och Jimmy Rosenholm, en ung konstnär med grafittibakgrund
med målningar i olja och akryl.

Täby och Österåker bidrar i år med totalt 42 deltagare. Samtliga
konstnärer presenteras i Konst i Roslagens utförliga program där man också
hittar uppgifter om tider och platser. Programmet finns att hämta i
Kulturhuset.
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Vallentuna konstförening  4/2015

Kalendariet
● 22 sept - 4 oktober, Utställningsrummet
Konst i Roslagen, samlingsutställning
Se ovan.
● 3 - 4 oktober, Kulturhuset och ateljéer
Konst i Roslagen
Se ovan.
● 15 oktober kl. 16,  Waldemarsudde
Visning av utställningen Symbolism och dekadans
Se sid. 4.

● 4 november kl. 18.30,Kulturrummet,Kulturhuset
I en konstnärs huvud – dans, sinne och sensualitet
Föredrag av konstnären Peter Sherman.
Se ovan.
● 6 december kl. 13, Mathiasgården
Maria. Från  romansk himladrottning
till samtida kvinna
Föredrag av Pia Melin
Se sid 2.
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September månads konstnär i Konstkuben i Kulturhuset, Peter Kranz,
visar sina fotografiska verk till den 7
oktober. Därefter kommer Konstkuben
att stängas temporärt för en kraftig
utbyggnad som bereder plats för mer
omfattande utställningar. I samband med
detta kommer Vallentuna kulturförvalt-
ning att överta hela ansvaret för de
återkommande utställningarna. Konst-

föreningen får disponera utställningsutrymmet under jul- och sommarlov
och vår första utställning där kommer alltså att öppna i slutet av december,
om ombyggnadsplanerna håller. Vi har ännu inte vidtalat någon utställare
utan får återkomma i den frågan.

I Folktandvårdens väntrum pågår till slutet  av oktober en utställning
där Jonathan Olsson visar fotografier som ackompanjeras av hans egna
dikter. Under  november och december ställer sedan Anita Prag ut sin
konst.

Månadens konstnär

©PETER KRANZ

Så kallar Vallentunakonstnären Peter Sherman  sitt föredrag i Kultur-
rummet den 4 november om jakten på rörelsen i konsten från mitten av
1800-talet tills idag. Att fånga rörelsen är en fascinerade uppgift som
många konstnärer har ägnat sig åt. Peter visar i en film och med sina
konstverk hur denna jakt har sett ut från Degas fram till hur han själv
gestaltar dansares rörelse.

Peter ser ett nära samband mellan bildkonst och modern dans. Han
uttrycker detta genom att i sina tavlor fokusera på dansares kroppar i
rörelse. Peter har arbetat med ett antal internationella koreografer och
nästan hela hans produktion handlar om dans och dansare.

Peter, som är ordförande i Vallentuna
Konstnärsförening och medlem i Galleri-
föreningen Freja, har deltagit i grupp- och
soloutställningar i New York, Nice, Monaco,
Aix-en-Provence, Rom, London, Barcelona,
Paris, Milano, Nantes, Stockholm, Edsvik och
Lilla Vik. I år hade Peter som sommarens
gästkonstnär en separatutställning på Gösta
Werner-museet i Simrishamn.

I en konstnärs huvud –
dans, sinne och sensualitet
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Överby Gård, www.overbygard.org
Öppet lördag, söndag 12–16; Stäketleden, Rotebro

Grafiska Sällskapet www.grafiskasallskapet.se
Öppet tisdag–torsdag 12–18, fredag–söndag 12–16

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

5/9–20/9 Linda Lasson broderi

26/9–11/10 Elisabeth Biström, Dina Evenéus akvarell, skulptur

17/10–1/11 Överbysalongen

7/11–22/11 Inga-Britt Westlén keramik,  måleri

23/11–13/12 Julmarknad

26/9–14/10 Björn Wessman

17/10–4/11 Hasse Lindroth och Lea Ahmed

7/11–25/11 Örjan Wickström och Christina Campbell
28/11–16/12 Tema ”Midvinter”

5/9–27/9 Amalia Årfelt måleri, skulptur

10/10–1/11 Jörgen Hammar måleri, teckning, skulptur

10/10–31/10 Tomas Anagrius, Mona Öjemark keramik, bild, skulptur

14/11–6/12 Maria Sivander måleri

14/11–6/12 ”Speglingar” foto

12/12–13/12 Julmarknad
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Konsthallar i omgivningen
Väsby Konsthall www.vasbykonsthall.com
Öppet onsdag, torsdag 12–17, fredag–söndag 12–16

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

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

29/8–20/9 Britta Norrvi skulptur, måleri, skiss

26/9–18/10 Ricardo Donoso med vänner måleri,objekt,skulptur,foto

24/10–15/11 30x30 jurybedömd salong

21/11–13/12 Mats Persson måleri, skulptur

21/11–13/12 Lars Nyberg grafik

8/8–18/10 Marc Chagall grafik

5/9–27/9 Ragnhild Monsen, Kjersti Wexelsen

3/10–8/11 Bertil Vallien

24/10–15/11 Höstsalongen

14/11–6/12 Eva Larsson

21/11–13/12 John Stockwell

11/12–13/12 Julmarknad

19/12–18/1 Okänd mark

5/9–4/10 Norio Torimoto origami

10/10–15/11 Annika Liljedahl

11/11–15/1 Barbro Hedström

Det konstnärsägda
galleriet i Vallentuna

Nya verk varje månad

Skördevägen 9, fr. Gården

Öppet
onsdag och fredag  15 – 17
lördag och söndag  11 – 16

För dig som önskar fördjupa dina kunskaper om konstens historiska
utveckling och skilda uttryckssätt planerar konstföreningen, i samverkan
med och med generöst stöd av Vallentuna församling, att under kommande
vinter och vår ordna en serie föredrag av konstvetare som kan kompletteras
med egna studier i cirkelform. Vill du enbart ta del av föredragen går det
naturligtvis också bra. Den första, och än så länge den enda schemalagda,
aktiviteten är ett föredrag av Pia Melin från Uppsala universitet och
Upplandsmuseet. Vi har tidigare haft förmånen att få höra Pia Melin berätta
om Albertus Pictor och hans verk på plats i Täby kyrka.

Det föredrag vi nu får höra, den 6 december kl. 13 i Mathiasgården vid
Vallentuna kyrka, med titeln Maria. Från romansk himladrottning till
samtida kvinna, har som tema hur Jungfru Maria har återgetts i skilda tider.
Ämnen för eventuella föredrag utöver det första är ännu under övervägande
men sannolikt kommer även de att ha sin utgångspunkt i religiösa motiv
och hur dessa har gestaltats under olika tider.

Cirkelträffarna är planerade att starta under slutet av januari och pågå
tisdagskvällar varannan vecka under ett par månader. Lokal för studiecirkeln
blir troligen Klockargården. Samtalen i studiecirkeln kommer i huvudsak
att utgå från verk med kända religiösa teman, delvis hämtade från vår
hemtrakt. Konstverken jämförs med varandra för att vi lättare ska kunna
uppmärksamma och förstå förändringar i konstens form och innehåll.

Lennart Hallsten håller i detta projekt från föreningens sida. Kontakta
honom på telefon 08-51177387 eller e-post lennart.hallsten@gmail.com
om du har frågor och förslag eller vill anmäla ditt intresse.

Konsthistoria –
föredrag och cirkelstudier
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Museiguide
Nationalmuseum på Fredsgatan 12      www.nationalmuseum.se
Rodin Auguste Rodin förändrade skulpturkonsten för alltid med nydan-
ande och kontroversiella verk samtidigt som han räknas som en av de
sista klassiska skulptörerna. Utställningen visar ett 50-tal av hans verk.
1 oktober – 10 januari

Moderna Museet                                     www.modernamuseet.se
Fantasma Adrián Villar Rojas Argentinsk konstnär
25 april – 25 oktober
Om att vara en ängel Francesca Woodman skapade under några
intensiva år före sin allt för tidiga bortgång en samling fascinerande
fotografiska bilder.
5 september – 6 december
Verklighetsmaskiner Olafur Eliasson är en av samtidens mest
uppmärksammade och internationellt verksamma konstnärer.
3 oktober – 17 januari
Ett gott hem för alla  Ur fotograferna Anna Riwkins och Björn
Langhammers efterlämnade bildarkiv
17 oktober – 24 januari
Lina Selander, en av Sveriges mest nyskapande konstnärer inom rörlig
bild.
14 november – 28 februari

Prins Eugens Waldemarsudde              www.waldemarsudde.se
Prins Eugen 150 år  Delar av jubileumsutställningen behålls året ut.
 – 27 december
Symbolism och dekadens En omfattande utställning som beskriver
betydelsen av symbolismen inom konst och litteratur i Sverige och dess
grannländer. Läs mer på sid 4.
19 september – 24 januari
Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium Verk av vinnaren.
22 september – 25 oktober
Karin Broos – Still Life, Känslomässigt laddade och starkt metaforiska
fotorealistiska skildringar av vardagliga situationer, ofta med
kvinnofigurer.
10 oktober – 21 februari

Kulturhuset Stadsteatern kulturhusetstadsteatern.se
Okänd, kvinna 2009-349701 Samtliga delar i Anna Odells konstprojekt
– från konstfackselevens beramade slutproduktion till rättegångens slut.
17 oktober – 17 januari

Thielska  Galleriet                                  www.thielska-galleriet.se
Blomma för evigt! Pärlhantverk och naturfynd Blomsterprakt i en ny
skepnad med handgjorda blommor av glaspärlor och metalltråd.
3 oktober – 15 februari

Liljevalchs konsthall                                        www.liljevalchs.se
Utopian Bodies – Fashion Looks Forward  Utställningen behandlar
modets framtid i elva rum.
25 september – 7 februari

Millesgården                                                www.millesgarden.se
8 MÅLNINGAR AV MARC CHAGALL  från privata samlingar i Europa.
som aldrig har visats i Sverige tidigare. Dessutom visas två
teckningsalbum och 4 lösa teckningar
 – 4 oktober
THE RISE AND FALL OF INGRID BERGMAN.AND RISE.  Med bl.a.
60 fotografier av Robert Capa, Lennart Nilsson och andra fotografer och
grafik av Andy Warhol
8 oktober – 24 januari

Sven-Harrys konsthall sven-harrys.se
Textil intarsia–  INGER JOHANNE RASMUSSEN
5 september – 22 november
DESIGNFORUM Sköna juveler  26 guldsmeder och smyckesformgivare
6 september – 22 november

Magasin III      www.magasin3.com
Markus Schinwald  Österrikisk konstnär som utifrån ett intresse för
modehistoria, psykologi, litteratur och dans undersöker människans
kropp som kulturell konstruktion.
11 september – 13 december
Like A Prayer Verk av 14 svenska och internationella konstnärer ur
Magasin III:s samling tillsammans med en grupp etruskiska votivgåvor.
11 september – 5 juni

Fotografiska  fotografiska.eu
Untold Stories Nygårds Karin Bengtsson – i en iscensatt verklighet.
4september – 15 november
Höstsalongen 2015 24 juryvalda fotografer visar bredden i nutida foto.
18 september – 22 november

Artipelag    www.artipelag.se
DEN MONOKROMA SYMFONIN–ENFÄRGADE KONSTELLATIONER
AV KONST, DESIGN, MODE & MUSIK  En manifestation av det
enfärgade, en hyllning till Malevitj och hans efterföljare.
16 oktober – 28 mars

Spritmuseum www.spritmuseum.se
POWERFUL BABIES–KEITH HARINGS BETYDELSE FÖR KONSTEN
IDAG. Keith Harings  stil infiltrerade konstscenen i slutet av 1900-talet.
25 september – 3 april

Föreningens styrelse 2015

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 erik.maj.norling@glocalnet.net 51172583

Suppleant Marjatta
Saastamoinen

marjatta.saastamoinen
@gmail.com 0704006535

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, Peter Sherman

Medlemsblad för Vallentuna konstförening Red.  Alf Åhbeck

Kom med och bestäm!

Styrelse och arbetsgrupper har alltid plats för nya
friska krafter. Är du intresserad eller vill tipsa om
någon lämplig person, kontakta valberedningen:

Anders Torberger   51172550
Lars-Olof Hilmertz  51170969
Jan-Erik Forsberg   51171674



PORTO

BETALT

4

Heta vinster i medlemslotteriet Symbolism och dekadens
Den 15 oktober har vi bokat en visning av Waldemarsuddes

omfattande utställning som beskriver betydelsen av symbolismen inom
konst och litteratur i Sverige och dess grannländer under perioden c:a 1890
– 1920. I utställningen visas måleri, skulptur och konsthantverk av
välkända konstnärer som prins Eugen, Richard Bergh, August Strindberg,
Hanna Pauli, Paul Gauguin, Eugène Carrière, Émile Gallé, Edvard Munch,
Akseli Gallen-Kallela och Ellen Thesleff men också verk av ett antal
konstnärer som i vår tid mer eller mindre fallit i glömska. Det gäller dels
ett antal kvinnliga konstnärer som Tyra Kleen och Agnes de Frumerie,
som oförtjänt utelämnats ur den allmänna konsthistorien, dels en senare
generation symbolister som Pelle Swedlund och Gunnar Hallström.

Den litterära symbolismen utarbetades på 1880-talet i Frankrike som en
reaktion mot naturalismen, särskilt sådan den representerades av Émile
Zola. Den försökte pånyttföda och förnya idealismen och romantiken från
1800-talets början i motsats till naturalismens positivistiska vetenskapstro,
sociala engangemang och realistiska verklighetsåtergivning.

Inom bildkonsten gör sig symbolistiska tendenser gällande framför allt
efter mitten av 1880-talet och fram mot sekelskiftet, dels som en allmän
strömning som visar sig i motiven, dels som en tendens att låta färg- och
formkaraktären bära mer allmänna symboliska uttryck. Med anknytning
till äldre tiders allegoritradition uppträder symbolismen med bl.a.
fabelväsen hos konstnärer som Gustave Moreau och Arnold Böcklin,
medan den i förbindelse med exotism gör sig gällande hos bl.a. Gauguin,
där färgen och den enkla sammanfattande gestaltningen har en suggestiv
symbolkaraktär av allmängiltighet. En liten krets av konstnärer bildades
på 1890-talet i Paris med bl.a. Odilon Redon som byggde en helt personlig
symbolvärld förbunden med en suggestiv symbolism också i formen.  I
Edvard Munchs 1890-talsverk saknas det
fabulerande draget, men hans framställ-
ningar av män och kvinnor i konkreta
situationer fick symbolverkan genom sin
åskådlighet och allmängiltighet. Efter
1890 möter man symbolismen förbunden
med aktuella stiltendenser som syntetism
och jugendstil, bl.a. hos Ferdinand
Hodler, vilken efter hand kom att anknyta
också till allegoritraditionen. I svensk bildkonst förekommer på 1890-talet
tydliga anslag av symbolism hos bl.a. Richard Bergh och Olof Sager-Nelson.

Dekadensen var en parallell företeelse till symbolismen som präglades
av mystik och av starka intressen för underliggande drifter. Dekadenterna
antog en anarkistisk hållning gentemot både konsten och omvärlden.  De
intresserade sig för teosofi, hypnos, suggestioner, spiritistiska seanser,
alkemistiska experiment och droger.

 Waldemarsuddes utställning innefattar över 200 verk av cirka 70
konstnärer. Bl.a. visas för första gången i Sverige den lettiska symbolismen
i relation till den skandinaviska, vilket möjliggör starka upplevelser av en
för många okänd bildvärld med ett antal av den lettiska symbolismens allra
mest betydande verk.

Vår visning startar kl. 16.00 och vi samlas vid kassan kl.15.45. Varje
deltagare löser själv biljett för inträde. Tala om att ni deltar i vår
visningsgrupp för att få den reducerade gruppentrén, 80 kr.
Visningskostnaden bjuder föreningen på. Deltagarantalet är som vanligt
begränsat så en föranmälan är nödvändig. Skicka ett mejl till
vkf@vallentunakonstforening.se eller ring Alf Åhbeck på tel 51172488
senast den 12 oktober.

Visningen pågår i cirka en timma och då museet är öppet till kl. 20 ges
det gott om tid efter visningen för eget studium av utställningen eller att
se de andra samtidiga utställningarna. (Se museiguiden på sid 3).

Observera att buss 44 har lagts ned. Den enklaste resvägen med SL är
tunnelbanan till Östermalmstorg med uppgång på Birgerjarlsgatan och
promenad till spårvagn 7 från Nybroplan.

Här är ett urval av vinsterna i medlemslotteriet. Fler kommer efter hand
att visas i Galleriet, skriv galleri2.vallentunakonstforening.se eller gå via
hemsidan,  och hela listan kommer i nästa Vallentunapaletten.

Missa inte din chans att vinna – betala årsavgiften nu!

På väg bort
Akvarell

Michelina Gatti

Skridskoåkare
Akvarell
Lena Ryde

Fågel
Keramik

Anette Berglund

Efter skogsbranden
Akryl
Helena Lekström

Fjärdö II
akvarell

Peter Bergman

Skata III
Litografi
Karl Mårtens

Vallentuna konstförening
c/o Ljungvägen 5
186 34 Vallentuna
epost vkf@vallentunakonstforening.se
PG 81 59 31- 1
Org.nr 802444-2819

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

Har du betalat medlemsavgiften redan? I så fall står
det medlemsår 2015 på adressetiketten. Tack för
att du varit ute i god tid! Står det fortfarande 2014
får du som en ytterligare påminnelse ett in-
betalningskort med den här tidningen. Använder
du det nu på en gång, eller betalar på annat sätt,
får inköpsgruppen mera tid att köpa flera vinster.

Årsavgift 275 kr, PG 815931-1 Källor: Waldemarsudde, NE, Wikipedia
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