
Årets upplaga av Konst i Roslagen
startade den 17 september med att de 22
deltagande konstnärerna i Vallentuna
öppnade 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 tidigare år har de flesta Vallentunakonstnärer valt
att ha sina  individuella utställningar i Kulturhuset där de
som vanligt tar emot besökare på lördagen och söndagen
den 1 och 24 oktober mellan 10 och 17. Dessa tider gäller
också för dem som har sina ateljéer öppna för besök.

Som vanligt visar våra konstnärer upp verk i vitt skilda
stilar och olika tekniker. Keramik kan man se hos Michael
Anzengruber, Julia Bergström, Eva Linde, Lena Nilsson
och Lena Westin. Malin Sjölander visar Textilkonst.

Britt-Marie Heidmark, Lena Björn Svensson, Björn
Schaerström, Peter Sherman, Lennart Ålund är alla kända
profiler, bildkonstnärer som uttrycker sig i akvarell, akryl
och olja. Magdalena Cerha deltar för första gången i Konst
i Roslagen men hennes färgrika, ofta stora, konstverk kan
ses, bl.a. på Galleri Freja  där hon är en av medlemmarna.
Maud Linder bidrar med icke föreställande bildkonst i
blandteknik.

Hans Dhejne presenterar fotografi och digitalgrafik,
tekniskt avancerade bilder. Den enda renodlade grafikern
är Stig Rybrink. Gravyrer  av stadsvyer och inte minst
segelbåtar är favoritmotiv i hans produktion.

Kaisa Essén gör skulpturer av plåt och trä där formen
hos upphittade trästycken används i och inspirerar till det

slutliga verket. Sigrid Ingela Blom
är kanske mest känd som
silversmed men arbetar också med
måleri.

Täby och Österåker bidrar i år med totalt 39
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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Kalendariet
● 17 september - 2 oktober, Utställningsrummet

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

Konst i Roslagen
Se ovan.
● 17 oktober kl. 18.30, Kulturrummet

Föredrag Joakim Eklås Nycklar till nutidens konst
Se sid.4.

● 9 november kl. 14, Konstfack, Telefonplan
Visning textil, grafik, måleri
Se ovan.
● 24 november kl. 18.30, Kulturrummet

Film Ett nytt liv
Se sid.4.
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Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. Under ett år deltar
cirka 900 studenter i kandidat- och masterprogram, doktorandprogram,
lärarutbildning och fristående kurser.

Högskolan har en stark internationell prägel. Professorer och lärare
rekryteras internationellt och studenterna på masterprogrammet
representerar flera världsdelar. Detta bidrar till kunskapsutbyte över
gränserna och ökar förståelsen mellan länder, kulturer och religioner.
Dessutom förbereder det studenterna för världen som arena och arbetsplats.
Man har utbytesavtal och gemensamma projekt med cirka 75 universitet
och högskolor i mer än 30 länder och  tar varje år emot cirka 70
internationella studenter.

Konstfacks grundutbildning inom konst, design och konsthantverk är
treårig och leder till konstnärlig kandidatexamen. På avancerad nivå finns
fyra tvååriga masterprogram som leder till konstnärlig masterexamen. Ett
ämneslärarprogram omfattar 4,5–5 år och leder till lärarexamen.

Skolans verkstäder är synnerligen välutrustade. Här finns datasalar, trä-
och metallverkstäder, screentryck, vävsal, textiltryck, färgverkstad, grafisk
verkstad, foto- och tv-studio, glashytta, keramikverkstad och ateljéer för
skulptur och måleri. De möjliggör hantverk i många olika material med
experimentella, och ibland högteknologiska, tekniker som kan tänja på
gränsen för det möjliga.

Efter att i närmare 50 år ha varit lokaliserat till Gärdet ligger Konstfack
sedan ett par år vid Telefonplan i. LM Ericssons
kulturmärkta huvudfabrik från 40-talet.
Iindustrilokalerna  har omvandlats till 20300
kvadratmeter konstnärlig högskola. Vid entrén
möts man av Vita havet som ständigt ändrar
utseende efter utställningar och projekt, och ett
galleri för studenternas egna utställningar.

Den 9  november gör vi ett besök på Konstfack och får då en visning
av avdelningarna för textil, grafisk design och måleri. Visningen börjar kl,
14 och beräknas pågå två timmar. Deltagarantalet är starkt begränsat så
anmäl dig så snart som möjligt till Mats Nicklasson på tel 0708452972
eller nicklasson.mats@gmail.com.

Till Telefonplan reser man enkelt med T-banan direkt från Danderyds
Sjukhus eller Tekniska högskolan. Räkna med en dryg timmes restid från
Vallentuna.

Vi besöker Konstfack

©KAISA ESSÉN

(c)STIG RYBRINK

©JULIA BERGSTRÖM



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

24/9–9/10 Pia Edstedt; Åsa Olofsson grafik, måleri; keramik

15/10–30/10 Överbysalongen

5/11–20/11 Puck Jansson; Björn Peck äggoljetempera; trä

26/11–11/12 Julmarknad

24/9–12/10 Jenny Olsson och Maria Lindström

15/10–2/11 Lars Eriksson

5/11–23/11 Örjan Wickström och Christina Campbell
26/11–14/12 Temautställning

24/9–16/10 LITOKRAFT samarbete Sverige Finland

22/10–13/11 Ardy Strüwer måleri och grafik

5/11–3/12 Ingun Wisted måleri

19/11–4/12 Carin Nordling keramik

2

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

Karby Gård                             www.karbygard.se
Öppet lördag, söndag 11–16

24/9--16/10 Treskallarna trä

24/9--16/10 IIvar Sviestins fotografi

22/10–13/11 Truls & Madara Vaska Olin måleri

22/10–13/11 BAM Betty Anne Mörelius fotografi installation

19/11–11/12 Klappsalong öppen salong

3/9–30/10 Ulrica HV måleri, glas

1/10–30/10 Japan Paper Art

5/11–11/12 Nina Sten Knudsen måleri

5/11–11/12 Nina Bondeson bildkonst

8/10–13/11 Liv Due konst i gummi

19/11–8/1 Kajsa Mattas skulptur

 24/9–9/10 Magnus Ringborg, Eva Ljungdahl skulptur, måleri

15/10–30/10 Ulla-Britt Hede Surprise, surprise
5/11–20/11 KarbyGrafikerna Grafik i hela huset
26/11–11/12 Julmarknad

Det konstnärsägda
galleriet i Vallentuna

Nya verk varje månad

Skördevägen 9, fr. Gården

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

Som bekant har Kulturförvaltningen tagit över det fulla ansvaret för
månadsutställningarna i Konstkuben. Ett undantag är sommarmånaderna
och julveckorna då konstföreningen disponerar lokalen.

De aktuella utställarna i Konstkuben är Camilla Akraka som under
rubriken Sisters med Skumrask ställer ut bild
och måleri fram till den 8 oktober samt John
Rasmus som visar grafik och blandteknik i
utställningen Burnout som pågår från den 15
oktober till den 27 november.

Under perioden 17 december – 22 januari
arrangerar konstföreningen en utställning
med Amalia Årfelt som visar skulpturer,
måleri och grafik

Konstföreningen fortsätter med att bjuda
in konstnärer till att ställa ut i Folktandvårdens väntrum, Tuna torg 4. Under

oktober visar Eliza Brandt, en
konstnär från Österåker, sina bilder.
Månaderna november till januari
heter utställaren Mats Nicklasson
som knappast kräver någon vidare
presentation.

(c)AMALIA ÅRFELT

(c)ELIZA BRANDT
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Museiguide

Föreningens styrelse 2016

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
Hans Dhejne

Medlemsblad för Vallentuna konstförening Red.  Alf Åhbeck

Nationalmuseum Design                     www.nationalmuseum.se
Kulturhuset Stadsteatern Förkroppsligat. Pågående konsthantverk i
gränslandet.
2 september  – 15 januari

Moderna Museet                                     www.modernamuseet.se
Thomas Schütte United Enemies Installationer, arkitekturmodeller,
teckningar, grafik och gigantiska skulpturer. Schütte räknas som en av
sin generations mest tongivande konstnärer, främst känd som skulptör.
8 oktober – 15 januari
Baselitz Hjältarna Utställningen fokuserar på de kontroversiella sviterna
Hjältarna och Nya typer som Georg Baselitz, en av de främsta och mest
inflytelserika europeiska konstnärerna, skapade i början av sin karriär.
11 november – 19 februari
Se hemsidan för fler utställningar.

Prins Eugens Waldemarsudde              www.waldemarsudde.se
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
Oskar Korsár Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendiat, tecknare och
skulptör.
21 september – 23 oktober

Thielska  Galleriet                                  www.thielska-galleriet.se
Maria Adlercreutz Retrospektiv över Maria Adlercreutz (1936 – 2014),
en av de mest inflytelserika förnyarna av svenskt textilhantverk under
efterkrigstiden.
8 oktober – 5 februari

Bonniers Konshall                           www.bonnierskonsthall.se
Insomnia Samtida och historiska verk kring sömnlöshet som problem..
24 september  – 22 januari

Millesgården                                                www.millesgarden.se
TOVE JANSSON LUSTEN ATT SKAPA OCH LEVA Presenterar Janssons
breda karriär som konstnär, illustratör, karikatyrtecknare, författare och
skapare av Muminfigurerna och berättelserna om dem.
22 oktober – 22 januari

Fotografiska  fotografiska.eu
Anton Corbijn 1-2-3-4 – 4 december
Fotografi från en förlorad värld, när kreativitet och intuition var gud.
Helene Schmitz Transitioner –13 november
En av Sveriges mest framgångsrika konstfotografer
Höstsalongen 2016                30 september – 20 november
Vandrar mellan dokumentation och poesi, mellan realitet och fiktion.
Spirit for Change 11 oktober – 11 december
Fotografen Pieter ten Hoopen följer indiska egenföretagare inom hållbart
miljöarbete.

Artipelag    www.artipelag.se
Lars Wallin – Fashion Stories  Visar närmare tvåhundra kreationer av
den berömda kläddesignern.
4 november – 12 mars

Kulturhuset Stadsteatern                   kulturhusetstadsteatern.se
Patti Smith – Eighteen stations
Utställningen och boken M Train (2015) är tillsammans dokument från
Patti Smiths liv och resor.
23 september - 19 februari

Magasin III                                                     www.magasin3.com
Aether & Einstein
Christine Ödlund – konstnär och kompositör, arbetar i  olika medier som
teckning, måleri, skulptur, animationer, installationer och elektroakustisk
musik. Utställningen presenterar nya skulpturer, verk på papper och
videoverk tillsammans med storskaliga installationer med levande växter
som besökaren kan kliva in i.
16 september  – 11 december

Hjälp oss hålla liv i konstföreningen!

Som många andra föreningar har vi problem med att behålla medlemsantalet på en anständig nivå. Vi kan iochförsig glädja oss
åt att ett tjugotal anmäler sig som medlemmar varje år, vilket för oss tyder på att det finns ett intresse för det som föreningen
erbjuder. Tyvärr ligger avgångarna på samma nivå av skilda skäl. Vi vill förstås att de som en gång gått med också förblir
medlemmar så vi ber alla medlemmar att betala årsavgiften i god tid så att inte medlemskapet upphör p.g.a. förbiseende eller
glömska.

Men, för att utföra det som väntas, behöver föreningen en styrelse. Den nuvarande har varit oförändrad i fem år och flera har suttit
i styrelsen längre än så. Det är därför tid att få in nya, och gärna lite yngre, krafter i styrelsearbetet. Att vara med i styrelsen eller
en arbetsgrupp är faktiskt mer stimulerande än arbetsamt. Så tänk efter, skulle inte du kunna sätta av ett par timmar varannan
månad för föreningens räkning? Nappar du på det, eller har förslag på annan kandidat, ber vi dig kontakta någon i valberedningen:

Anders Torberger    51172550
Lars-Olof Hilmertz   51170969
Jan-Erik Forsberg    51171674
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Några vinster i medlemslotteriet Film om Göteborgskoloristerna
Göteborgskoloristerna kallas en löst sammanhållen grupp av konstnärer

med koppling till Västsverige, för vilka färgen var det främsta
uttrycksmedlet. Den gemensamma grunden för konstnärerna är skolningen
för Tor Bjurström på Valand under 1920-talet. Begreppet ”Göteborgs-
koloristerna” lanserades dock så sent som 1948 och myntades inte av
konstnärerna själva utan av konsthistorikern och museimannen Axel
Romdahl. Därigenom definierades konstnärerna som en grupp trots att de
egentligen inte var samordnade, inte arbetade på gemensam ort och helt
saknade traktat eller manifest.

 Koloristerna. var en brokig skara av fattiga bohemer som inte spottade
i glasen. I sin konst visade de staden och skärgården på ett nytt sätt.
Bilderna var att betrakta som dikter, där färgerna fått ersätta orden. Någon
ekonomisk framgång för konstnärerna blev det inte då men idag kan
koloristernas tavlor åka upp i sexsiffriga belopp vid konstauktionerna.

Filmen Ett nytt liv av Carl Pontus Hjortén och Martin Jönsson, som vi
visar i Kulturrummet den 24
november, kretsar kring den
inåtvände men begåvade Inge
Schiöler men ger även glimtar av
andra konstnärer i hans omgivning.
Under en kringflackande tid i Spanien
började Schiöler höra röster i sitt eget
huvud och. 1932, vid 24 års ålder,
blev han inlagd på S:t Jörgens
mentalsjukhus och utsatt för dåtidens
primitiva behandlingsformer. Den
konstnärliga kreativiteten övergick i
mångårig apati. Emellertid,  sent omsider fick Schjöler kontakt med sin
systers barn, en pojke i tvåårsåldern, och mot alla odds kom hans liv att ta
en positiv riktning. Detta är huvudhandlingen i Ett nytt liv men filmen
levandegör skickligt Göteborgskoloristerna i allmänhet och Inge Schiöler
i synnerhet.

Ni såg kanske filmen då den visades av SVT förra året men
Kulturrummets stora duk gör givetvis de färgrika målningarna större
rättvisa.

Här kommer en försmak av medlemslotteriet. Alla vinster kommer efter
hand att visas i Galleriet, skriv galleri2.vallentunakonstforening.se eller
gå via hemsidan,  och hela listan kommer i nästa Vallentunapaletten.

Amos 5:23-24
serigrafi

Peter Freudenthali

Skridskoåkare
Akvarell
Lena Ryde

Vid havet
blandteknik
Ulla-Britt Hede

Lusthus/Periskop
giclée fine art
K-G Nilsson

Hundens allvarsamhet
akvarell
Magdalena Malmvall-Nisses

Surrender by Magic
Akvarell

Dorina  Mocan

Lights III
ilitografi
Helena Trovaj

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.
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©PETER BERGMAN Joakim Eklås är konsthistoriker och föreläsare som håller  före-
läsningserier och enstaka fördrag om konst och
estetik. Den 17 oktober kl. 18.30 kommer han
till  Kulturrummet och framför ett föredrag och
bildspel med titeln Nycklar till nutidens konst.

 Med hjälp av emblematiskt tydliga exempel
från femtiotalets abstrakta expressionism,
popkonsten under sextiotalet och följande
decennier med begrepp, som Land Art,
postmodernism, altermodernism, relationell konst
fram till dagens konst-
närliga uttryck illust-

rerar han vilka krafter som styr konstens
utveckling och får oss förhoppningsvis att bättre
förstå och uppskatta den nutida konsten.

Nycklar till nutidens konst

Men vi behöver få in era avgifter så vi får pengar att köpa
fler vinster för. Missa inte din chans att vinna – betala
årsavgiften nu! Avgiften är fortfarande 275 kr som betalas
till Pg 815931-1 som vanligt.


