
1

Vallentuna konstförening 1/2018

Årets vinster (forts. på sid. 4)
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Kalendariet
● 8 till 14 februari, Konstkuben

Medlemslotteriets vinster. Visning 10 feb. kl. 12
Se ovan
● 14 februari, kl. 19, Kulturrummet

Årsmöte
Se sid. 3
● 21mars, kl 15, Waldemarsudde

Visning av ”Sigrid Hjertén - en mästerlig kolorist”
Se sid. 2

Medlemslotteriets vinster kommer som vanligt att ställas ut i
Kulturhuset en vecka före dragningen som sker efter årsmötet den 14
februari. Kom dit och se verken in natura. Kan du inte komma till
utlottningen ta en prioriteringslista, välj ut dina favoriter och lämna
listan till utställningsvärden.

Du kan också se bilder av vinsterna i större format om du går in på
Galleriet. Adressen är galleri2.vallentunakonstforening.se,  eller klicka
dig dit från hemsidan.

1. Jag är allt, allt,. .
Blandteknik 43x53 cm

  Gunna Vistisen

2. B 3
Akvarell 26x30 cm
Kristina Sundberg

3. Pegasus
Rakukeramik h ca 20 cm
Eva Carlsson Toft

4. Början
Oljemålning 27x35 cm
Galina Davydtchenko

5. Oväder över Omberg
Akvarell 46x57 cm
Lennart Ålund

6. Skumpa
Plexiglasteknik 60x60 cm
Katharina Björlin Wiklund

7. Liv
Akvarell 21x25 cm
Marie Selmén Breimer

● 17 april, kl. 18.30, Kulturrummet
Magnus Bard berättar om konsten med satir
Se sid. 2
● 5 till 20 maj, Utställningsrummet

Amatörutställningen
Se sid. 4
● 14 juni till 20 augusti, Konstkuben

Sommarutställning, Konst med satir
Se sid. 2
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Rikt utbud i grannkommunerna
Väsby Konsthall www.vasbykonsthall.com
Öppet onsdag, torsdag 12–17, fredag–söndag 12–16

Edsvik Konsthall www.edsvik.com
Öppet  tisdag–söndag 11–17, entré 80 kr

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

Medlemsblad för Vallentuna konstförening                                                                                        Red Alf Åhbeck affe@ahbeck.se
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Ordförande Lennart Hallsten lennart.hallsten@gmail.com 08-51177387
Vice ordförande Stig Rybrink 0851171941@telia.com 08-51171941
Sekreterare Karin Hammarqvist karin.hammarqvist@gmail.com 0706-990490
Kassör Gun-Britt Sandström gb@johansandstrom.se 08-51173638
Ledamot Magnus Bard magnus_bard@hotmail.com 0702-674090
Suppleant Maj Norling ainamaj.norling@gmail.com 08-51172583
Suppleant Mona Beck-Andersson beckandersson@gmail.com 08-51178776

13/1–4/2 Sergio Silva Cajahuaringa
Forgotten Dreams
Karin Oldfelt Hjertonsson

måleri
samlingsutställning
akvarell

10/2–25/3
       – 8/4

Gudrun Sjödéns värld
Virtus Feminea

textil design
5 kvinnor

 8/4–10/6
      –27/5
      –10/6

Peter Backhaus
Hans Lif
Erland Cullberg

måleri
måleri
måleri

13/1–4/2 Dorina Mocan
Christer Lönngren

måleri
skulptur

10/2–4/3 Johan Nordenfelt
Marie Thorslund

fotografi
måleri

10/3–8/4 Anne-Lie Larsson Ljung
Bo Ljung

teckning, måleri, grafik
måleri

14/4–13/5 Akvarellsalong jurybedömd salong

 13/1–18/2 Christer Jansson objekt/måleri
 24/2–1/4 Cristian Quinteros Soto foto/installation
  7/4–20/5 Annika Lindfors teckningar,måleri

Sigrid Hjertén på Waldemarsudde

För oss som läser Dagens Nyheter är Magnus Bard välbekant. Praktiskt
taget varje morgon ser vi en av hans beskt kommenterande teckningar på
tidningens ledarsida. Med dagens politik och samhällsdebatt  kan satiren
vara svår att skilja från verkligheten, men Bard är en mästare i att träffa
huvudet på spiken.

I ett föredrag i Kulturrummet den 17 april kommenterar Magnus Bard
några av sina bilder och berättar hur de blir till. Under sommaren, 14 juni
till 20 augusti, då konstföreningen svarar för utställningen i Konstkuben,
kan vi närmare beskåda ett fylligt urval av satiriska verk av olika konstnärer.

 Bard – med känsla för satir

24/2–11/3 Kerstin Törngren Lind,Erland Törngren keramik,måleri

Waldemarsudde uppmärksammar med en stor utställning mellan den 10
februari och 26 augusti en av det svenska avantgardets frontgestalter,
Sigrid Hjertén – En mästerlig kolorist

Hjertén var i sin ungdom elev till Henri Matisse i Paris där hon även tog
starka intryck av Paul Cézannes måleri. I samtiden både hyllades och
kritiserades hon för sitt expressiva färgmåleri. Som  många kvinnliga
konstnärer med en konstnär som make hamnade hon tidvis i skuggan av
maken, Isaac Grünewald. På utställningen visas ett stort antal av hennes
verk från 1910-talet fram till det publika och kritikerrosade genombrottet
på 1930-talet då några av hennes mest fängslande och färgintensiva verk
tillkom. Utställningen visar även ett fåtal målningar av Isaac Grünewald
och parets son Iván Grünewald.

Konstföreningen har bokat en guidad visning av denna utställning till
den 21 mars kl. 15. Utöver museets entréavgift, 130 kr, tillkommer en
visningsavgift som bestäms av antalet deltagare. Föranmälan krävs senast
den 14 mars till Lennart Hallsten, tel 51177387, eller till
vkf@vallentunakonstforening.se.

Inköpsgrupp
Stig Rybrink, Julia Bergström,
Mona Beck-Andersson, Marie Sparr
Utställningsgrupp

Magnus Bard, Lena Björn-Svensson,
Mats Nicklasson, Lennart Ålund
Konst i Roslagen

Stig Rybrink, Lena Björn-Svensson

Föreningens styrelse 2017 (Mer information på hemsidan www.vallentunakonstforening.se)

Planer för hösten
Utställningen med satirkonst i Konstkuben avslutas den 20 augusti.

Programmet därefter är under planering. Styrelsen överväger f.n. följande
aktiviteter:

Bussutflykt till Södertälje konsthall den 20 augusti. Konsthallen fyller
50 år och firar detta med en jubileumsutställning som visar ett urval av
samlingarna och dessutom ger en utblick mot samtidskonsten. Dagen
kompletteras med besök vid andra utflyktsmål i lämpligt läge.

Föredrag i Kulturhuset om bortglömda konstnärer med Fredrik
Sjöberg, författare till boken Det är aldrig för sent att ge upp. Planeras
för mitten av september.

Datum för Konst i Roslagen är i år den 6 – 7 oktober med
samlingsutställning i Utställningsrummet veckorna före.

För senare delen av oktober eller i november planeras visningsbesök på
antingen Nationalmuseum efter dess renovering, eller Nya Karolinska
Sjukhuset, rikligt utsmyckat med ny konst.

Vinterutställningen i Konstkuben, 14 december till 21 januari, blir
En kubikmeter konsthantverk, en vandringsutställning producerad av
Sveriges konstföreningar.Mer information kommer givetvis närmare de
aktuella datumen.

Överby Gård Stäketleden, Rotebro www.overbygard.org
 Öppet lördag, söndag 12–16

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

3/2–18/2 Nilla Duse
Charlotta Fellert Juborg

måleri,textil,keramik
måleri

24/2–11/3 Philiph Luik måleri
17/3–8/4 Brita Lanning måleri
14/4–29/4 Överbygruppen, vårsalong
5/5–20/5 Åsa Lundgren-E

Linda Schilén
betong
måleri

 13/1–4/2  Lars Trangius foto
 3/2–25/2 Gunilla Daga, måleri,teckning
 10/2–4/3  Gunilla Luiga textil
 3/3–25/3 Ann Ahlbom Sundquist skulptur
10/3–2/4 Malou Holm grafik
1/4–22/4 Sigrid Ingela Blom metall, bildkonst
7/4–29/4 Inga Tomenius-Wihlborg återbruk
28/4–20/5 Stina Wirsén akvarell
 5/5–27/5 Ted Ström akvarell
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 Museiguide

Medlemmarna kallas till Vallentuna konstförenings årsmöte i Kulturhusets
Kulturrum den 14 februari kl. 19 enligt nedanstående dagordning.
Årsmöteshandlingar, inklusive budgetförslag, kommer att finnas för
nedladdning från föreningens hemsida, www.vallentunakonstforening.se.
Efter årsmötesförhandlingarna finns kaffe med hembakat bröd att tillgå.
Kvällen avslutas på traditionellt sätt med utlottning av vinsterna i
medlemslotteriet.
Dagordning
1 Mötet öppnas
2 Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig tid
3 Val av mötesordförande
4 Val av mötessekreterare
5 Val av två justeringsmän
6 Verksamhetsberättelse
7 Ekonomisk berättelse
8 Revisorns berättelse
9 Fråga om ansvarsfrihet
10 Val av
 10.1  Styrelseordförande för 1 år
 10.2 Två ordinarie styrelsemedlemmar för 2 år
 10.3 En suppleant för 2 år
 10.4 En suppleant för 1 år (fyllnadsval)
 10.5 En revisor för 1 år
 10.6 En revisorssuppleant för 1 år
 10.7 Inköpsgrupp, 3 medlemmar för 1 år
 10.8 Utställningsgrupp, 3 medlemmar för 1 år
 10.9 Valberedning, 3 medlemmar för 1 år
11 Eventuella arvoden
12 Beslut om budget och årsavgift
13 Övriga ärenden
14 Mötet avslutas.

Nationalmuseum www.nationalmuseum.se
Stängt för ombyggnad. Nyinvigning den 13 oktober

Moderna Museet                                   www.modernamuseet.se
Golden Sunset Det allra senaste inom svensk fotokonst. Nya verk som
ställer frågor om den fotografiska bilden som konstruktion.  –4/3
Lygia Pape– Ttéia 1, C  En central gestalt i den brasilianska konkreta
konsten. Skimrande trådar spända i geometriska former mellan golv och
tak.  2/2–13/5
OEI #79 Kretsar kring frågor om redigering, publicering, utställning och
distribution av tidskriften OEI. . 17/2–1/4
Concrete Matters  Utställningen presenterar den under mitten av 1900-
talet framväxande brasilianska neokonkreta rörelsen. 24/2–13/5

Prins Eugens Waldemarsudde             www.waldemarsudde.se
Annika Ekdahl – Vävda bildvärldar  En av Nordens främsta textilkonst-
närer avbildar samtida iakttagelser i medeltida gobelängteknik.  –11/2
Suzy Strindberg – Tunna trådar Små vackert broderade verk före-
ställande landskap. 20/1–22/4
Sigrid Hjertén – En mästerlig kolorist  Se sidan 2 om utställningen och
vår guidade visning den 21/3. 10/2–26/8
Alexander Klingspor – Resenär  En surrealistisk bildvärld speglar hans
liv och reflektioner. Urbana miljöer, dekadens och burleska scener är
motiv.                                                                              3/3–24/5

Millesgården                                                www.millesgarden.se
Den moderna kvinnan Se Vallentunapaletten nr 4/17. –25/2
Att väva siden Om sidenväveri och tyger från Nanking. 10/3–6/5

Sven-Harrys konsthall  sven-harrys.se
Couturens hemligheter En inblick i de slutna processerna bakom
couture-modet.  26/1–2/4

Fotografiska fotografiska.eu
Fearless & Fabulous– Chen Man  Odiskutabelt pionjären inom kinesiskt
modefotografi.   –4/3
Inside Out– Nick Veasey Allt kläs av. Röntgenbilder visar oss vad själva
kärnan i objekten består av. –18/2
The Extraordinary World of Christian Tagliavini  Skolad i både design
och arkitektur skapar Tagliavini utifrån sin mix av hantverksskicklighet
och fotografi.            9/3–10/6

Artipelag    www.artipelag.se
Bigert & Bergström
Konstnärsduon Mats Bigert och Lars Bergström visualiserar  klimat-
frågan med verk ur sin 30-åriga produktion.   –25/2

Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen herthahillfonskeppsholmen.se
Julia Bondesson+Hertha Hillfon Bondessons skulpturer visas till-
sammans med ett personligt urval av Hertha Hillfons verk. 3/2 –27/5

Kulturhuset Stadsteatern kulturhusetstadsteatern.se
 Lee Miller – Krig och mode
Surrealismens musa, modell, krigskorrespondent, modefotograf – Lee
Millers liv och gärning är som tagen från en film. Av utställningens
fotografier har många aldrig tidigare visats publikt. –3/3
Fria fotografers filial  Välkomnar alla, från professionella fotografer till
fullständiga nybörjare, att ställa ut.  2/3–22/4
 I huvudet på Alexander Lervik, designer  Från Lerviks hela produktion
med över 200 objekt. Vi kliver rakt in i en värld av funktionella och ofta
surrealistiska objekt. 6/4–17/6

Spritmuseum www.spritmuseum.se
Under ytan Verk av Bertil Vallien visar en mindre känd och mörkare
sida av konstnärskapet.                                                               –1/4

Thielska  Galleriet                                  www.thielska-galleriet.se
Att söka efter något annat. Figuriner av Alexander Tallén
Konstnären låter gamla traditioner krocka med nya stilar.  –11/2
När Japan kom till Värmland. Japonism hos Rackstadskonstnärerna
Förmedlar ny kunskap om de japanska influenserna i den svenska
nationalromantikens konst .Tillsammans med japanska föremål visas
konst och formgivning av konstnärer som Gustaf och Maja Fjaestad,
Hilma Persson-Hjelm, Bror Lindh. 17/2–3/6

Carl Eldhs ateljémuseum                           www.eldhsatelje.se
Carin Ellberg  Tecknare, målare och skulptör med ett mångbottnat
konstnärskap. 17/5–30/9

Liljevalchs                                                          www.liljevalchs.se
Vårsalongen 2018  Tillbaka i Konsthallen. 12/1–25/3
Market Art Fair  Konst från ett antal  nordiska gallerier. 13/4–15/4
Petra Gipp  Gipsgjutningar i Skulpturhallen. 27/4–13/5

Bonniers Konsthall                              www.bonnierskonsthall.se
Drömmarna Den hittills största presentationen av Jens Fänge. Fänge
arbetar med måleri och assemblage som förvandlar utställningsrummen
till scenografiska miljöer. 7/2–1/4
Peter Liversidge Den brittiska konstnären gästar konsthallen med perfor-
mance, interventioner och andra verk under hela året. 6/2–4/3
Ellen Gallagher och Edgar Cleijne Uppmärksammade för sina sublima
och poetiska gestaltningar av stora samhällsfrågor.                   25/4–3/6

r.
Utställare i Folktandvårdens väntrum, Tuna torg 4, är

i februari och mars Eva Linde, känd av många genom sitt
deltagande i Konst i Roslagen. Akryl, keramikskulptur och
textil är hennes uttryck. Verken speglar livet från födsel
till begravning; glädje och sorg och allt däremellan.

Månadens konstnär

Kallelse till årsmöte

Adresser, öppettider m.m. – se resp. hemsida.

Ägs och drivs av Konstnärsföreningen Frejas
medlemmar. Omhängning varje månad med
”Nymålat” av Frejas tio konstnärer och
gästerna
3/2 Irina Johansson, Elizabeth Pronina,
      Inger Unnerstad ”Bild och Ord".
3/3 Lillan Stennemark.
7/4 Birgitta Ålund.

Skördevägen 9, ing.fr. gården
Öppet lördag och söndag 11-16

Vallentuna konstförening gillar alla medlemmar
– inte minst nya.

Betala 275 kr till Pg 815931-1 så är det klart.



Vallentuna konstförening
c/o Rosengårdsvägen 183
186 33 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.

8. Domherre
Litografi 47x47 cm
Karl Mårtens

9. Två filurer
Olja 21x16 cm
Arne Frifarare

10. Blue Ditch
Foto/blandteknik 45x47 cm
Yngve Gripple

11. Amanda
Olja 20x20 cm
Bo E. Lundqvist

12. Grön morgon
Litografi 34,5x41,5 cm
Ingrid Roth

Fler vinster
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PORTO

BETALT

 i årets medlemslotteri

AMATÖRUTSTÄLLNINGEN
Den populära amatörutställningen kommer som tidigare aviserats
att gå av stapeln  mellan den 5 och 20 maj i Utställningsrummet
i Vallentuna Kulturhus.
Alla som bor i Vallentuna är välkomna att medverka. Hågade utställare
ska anmäla sig till lena.bjorn-svensson@hotmail.com, eller per post till
Lena Björn-Svensson, Lovisedalshöjden 30, 186 53 Vallentuna, mellan
den 1 och 28 februari. Frågor besvaras också på tel 0704 452976.
Anmälningsavgiften,100 kr, betalas till PG 81 59 31-1 för att anmälan
ska gälla. Märk anmälan och betalning med ”Amatör ”och ditt namn.
Efter anmälningstidens slut skickar vi information om inlämningstider,
antal verk m.m.

13. Utan titel
Litografi 26x18 cm
Gunilla Kessle

14. Matvraken
Litografi 22x18 cm
Cecilia Gröning

15. Den röda lyxsoffan
Serigrafi 28x48 cm
Susan Gillhög

 Som de senaste 20 åren
återkommer även i år den
uppskattade konstrundan.
Datum för ateljébesöken
blir den 6 och 7 oktober.

Alla som godkänns av den för de arrangerade föreningarna gemensamma
uttagningsjuryn kan delta som utställare. I år räknar man med att kunna ta
in 15 nya konstnärer. Läs mer på hemsidan www.konstiroslagen.se och
skicka in en intresseanmälan så snart som möjligt.

Intressant för konstnärer, men även övriga, kan vara att det nu öppnats
en ramverkstad i Vallentuna, Ateljé Öga, Mörbyvägen 3. Medlemmar i
Vallentuna konstförening erbjuds 10% rabatt på inramningar.

Norrtäljemotiv
Akvarell 20x15 cm
Olga Kreida


