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Kära konstmedlem 
Nu när ett nytt år inträtt kan vi 
blicka tillbaka på ett 2019 
som för konstföreningen 
innehöll många välbesökta 
arrangemang. Så gott som 
alla arrangemang med 
begränsat deltagarantal blev 
fulltecknade. 
 
Vårt senaste arrangemang 
var årets Vinterutställning 
med Martin Jonssons 
dramatiska och färgstarka 
måleri. Martin berättar att han 
vill skapa en stämning av 
förundran och mystik som 
ställer mer frågor än de 
besvarar. Det kändes mycket 
glädjande att föreningen 
kunde visa ett så slagkraftigt 
måleri och som också 
lockade många besökare till 
vernissagen. 
 
Nu följer närmast 
Vinstutställningen i februari 
med de 16 vinster som 
inköpts för medlemslotteriet. 
Om du har möjlighet - besök 
utställningen och se vinsterna 
i verkligheten. Det underlättar 
din rangordning av vinsterna 
inför lottdragningen.  
 
Om du inte besöker 
utställningen kan du, förutom 
att ge en fullmakt till annan 
person, direkt via hemsidan 
 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

De arrangemang som vår ordförande berättat om i sin medlemshälsning finns närmare beskrivna på vår 

hemsida www.vallentunakonstforening.se. En kortare beskrivning presenteras på följande sidor, och om 

någon av er har ytterligare funderingar går det bra att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på 

sista sidan.  
 

 

 

  
skicka in en digital priolista  
med din rankning. Denna 
möjlighet utnyttjades glädjande 
nog av många som inte kunde 
besöka förra årets vinst-
utställning. Så kom väl 
förberedd till årsmötet och till 
lottdragningen på tisdag den 
11 februari! 
 
För kommande år har vår idé 
varit att locka ut stora muséer 
till Vallentuna för förhands-
introduktion av sina större 
utställningar hos oss, varpå 
introduktionen följs av en 
guidad visning av utställningen 
på muséet. Denna idé 
uppskattades även av 
Kulturnämnden i Vallentuna 
som fördubblat vårt 
kulturbidrag för 2020!  
 
Nu under mars månad 
kommer därför en intendent 
från Waldemarsudde först ut 
till vårt Kulturhus och lanserar 
en rik och omfattande utställ-
ning med Lena Cronqvist. En 
vecka senare har vi en guidad 
visning av utställningen vid 
Waldemarsudde. 
 
Ett liknande arrangemang 
kommer sedan att genomföras 
under hösten med Moderna 
muséet och deras Alberto 
Giacometti-utställning.  

 
Konstfilmaren Anders Hanser 
kommer även att inbjudas till  
Vallentuna för att berätta och  
visa ett par av sina utmärkta 
konstfilmer. 
 
Slutligen vill jag tacka dig och 
alla andra medlemmar för det 
stora intresse och engagemang 
ni visat i föreningen under det 
gångna året.  
 
Delaktiga medlemmar är en 
förutsättning för att föreningen 
ska fungera väl och 
förhoppningsvis fortlever 
engagemanget under 2020. 
Varmt välkommen till våra 
kommande aktiviteter! 
 
Har du några frågor, tveka inte 

att kontakta mig,  

 

lennart.hallsten@gmail.com 

eller tel 072-221 65 11 

 

 

 

http://www.vallentunakonstforening.se/
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VINSTUTSTÄLLNINGEN 

Konstkuben, Vallentuna kulturhus 

1 – 11 februari, 2020 

Vernissage lördag den 1 februari kl 13.00. 

Utställningen har samma öppettider som biblioteket, och är bemannad med värdar  

kl 16-18 på vardagar och kl 12-16 på helger.  

Vid vernissagen kommer de 16 verken att presenteras. Om du inte kan komma till årsmötet och själv 

välja eventuell vinst, kan du lämna din prioriteringslista på olika sätt. Listor finns att tillgå i utställnings-

lokalen, och kan också lämnas ifyllda till värdar. Om du är osäker på ditt medlemsnummer för 2019 

kan värden hjälpa Dig.  

 

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2019 

Kulturrummet, Vallentuna kulturhus 

11 februari , kl 19.00 

Varmt välkommen till föreningens årsmöte med konstlotteri. 

Kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse är utskickade till 

alla medlemmar. Efter ordinarie årsmötesförhandlingar 

serveras förfriskningar. Kvällen avslutas med dragning av vinster 

i medlemslotteri, ringlotteri och närvarolotteri. Ladda med 

kontanter eller swish till förfriskningar och ringlotteri.  

 

Prioriteringslistor för de som inte kan närvara vid årsmötet kan 

lämnas via ombud, direkt till utställningsvärdar, eller skickas 

digitalt, senast dagen före årsmötet. Om medlemsnumret inte är 

ifyllt kan det ordnas av styrelsen i efterhand. Du kan även 

kontakta info@vallentunakonstforening.se eller 

karin.hammarqvist@gmail.com för att få besked om 

medlemsnummer.  

 

 

 

FÖREDRAG OM LENA CRONQVIST 
Torsdagen den 12 mars klockan 18.30 

Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus 

Under perioden mars-september kommer Waldemarsudde att ha 

en stor utställning om konstnären Lena Cronqvist. Vi har därför 

inbjudit intendent Elisabet Hedstrand från Waldemarsudde att 

introducera utställningen inför föreningens medlemmar och 

andra konstintresserade. Ingen anmälan – fri entré. 

 

Föredraget följs sedan upp med en guidad visning av 

Cronqvistutställningen på Waldemarsudde torsdagen den 19 

mars klockan 16.00. Max 30 deltagare.  

Anmälningar fr.o.m. 15 februari på hemsidan eller till 

info@vallentunakonstforening.se. Mer information kommer 

senare i såväl Paletten nummer 2, som på hemsidan. 

 

 

  

AKTUELLA ARRANGEMANG 

 

mailto:info@vallentunakonstforening.se
mailto:karin.hammarqvist@gmail.com
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VISNING PÅ RIKSDAGSHUSET 

 
En blåsig eftermiddag i början av november 
samlades ett trettiotal medlemmar för att göra 
ett besök i vårt vackra Riksdagshus.  
 
Efter en rigorös säkerhetskontroll välkomnades 
vi av vår trevliga guide Sonja Lapington, som 
skulle lotsa oss runt i byggnaden. Det visade 
sig vara en, som hon sa, särskild utmaning då 
det var ovanligt många aktiviteter i huset. 
Därför fick vi inte tillträde till alla lokaler. 
 
Byggnaden är i sig ett konstverk, och som 
exempel kan nämnas takkupolen där alla 
landskapsvapen illustrerats. 
 
Vi fick bland annat se porträtt och skulpturer 
på talmän och stadsministrar. Numera får de 
som porträtteras själva välja konstnär, vilket 
inte var möjligt tidigare. Vi fick lyssna till flera 
intressanta berättelser om konstverkens 
tillkomst.  

 
Som särskild kuriosa upptäckte vi ett verk, i 
en samling teckningar med politiskt tema,  
av vår styrelsemedlem Magnus Bard. 
  
Visningen gav mersmak, då vi endast kunde 
ta del av en bråkdel av vad Riksdagshuset 
erbjuder.  
 

 

 

VINTERUTSTÄLLNINGEN “Blindspår” 

 
Årets Vinterutställning med Martin Jonsson 
inleddes med en äkta vernissage: Precis som 
under tidigt 1800-tal gav konstnären sina 
oljemålningar en sista touch inför en nyfiken 
vernissagepublik. Martin fick korrigera och 
snygga till ett par målningar som ännu inte 
hade hunnit torka och som fått en del 
skönhetsfläckar under transporten.  
 
Martin berättade om hur han inspirerats av 
gamla nederländska mästare, och att han 
vanligtvis bär på många idéer om vad han ska 
gestalta. Han kan därför ha ett 20-tal 
målningar på gång samtidigt.  
 
Martins exakta oljemålningar har ofta en 
dramatisk surrealistisk karaktär, där ensamma 
människor kan möta hotande, upptornande 
moln eller befinna sig i drömlika landskap. ”Jag 
vill med mina målningar skapa en stämning av 
förundran och mystik, att de ställer mer frågor 
än de besvarar” säger Martin.  
 
Vi var många på vernissagen som 
fascinerades av Martins gåtfulla och 
fängslande måleri. 

 

 

HÄNT SEN SIST 
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Folktandvårdens väntrum, Tuna Torg 4, Vallentuna 
Sedan många år tillbaka anordnar konstföreningens utställningsgrupp utställningar med företrädesvis lokala 
konstnärer i Folktandvårdens väntrum. Utställare i januari, februari och mars är Björn Schaerström. Björns 

konstnärskap är i första hand måleri, collage och fotografi. Björn får inspiration av det mesta. Han använder 
gärna kameran för att plocka fram ”osynliga” former i vardagen. Läs mer på vår hemsida. 
 
År 2013 var Björn med att starta Galleri Freja. Han har deltagit i ett flertal samlingsutställningar. och under 
många år ställt ut på Konst i Roslagen. Björn är civilekonom och har sin yrkesmässiga bakgrund huvudsakligen 
inom näringslivet. Björn är född 1954 i Gävle och växte upp i Sundsvall. Han har bott i Vallentuna sedan 1988. 

  
i Hems   Kontakt: b.schaerstrom@gmail.com   Hemsida: www.bjornsart.com 
 

 

 

KONSTTIPS 

 

VALLENTUNA KONSTFÖRENING 

c/o Rosengårdsvägen 183 186 33 Vallentuna 

vkf@vallentunakonstforening.se 

PG 81 59 31- 1 / Org.nr 802444-2819 

 

MEDLEMSAVGIFT 2020 

 Om ni inte redan gjort det, så är det dags att betala årsavgiften för 2020. Observera att årets 
medlemsavgift 300 kronor, som skall vara betald senast 31 mars, sätts in på pg 815931-1.  Det är 
viktigt för vår inköpsgrupp att även tidigt på året kunna inhandla kvalitativ konst. Dessutom skall 
medlemsavgiften vara betald för att man ska få ta del av våra reducerade entréavgifter. 
 
Alla medlemmar som betalat årsavgiften för 2019 får våra nyhetsbrev även 2020 eftersom vi 
hoppas och tror att ni vill kvarstå som medlemmar i föreningen. 
 
 

Visst vill du väl hänga med i samtidskonstens alla svängar? Ett bra sätt i så fall är att läsa 
nättidningen ”Om konst” http://www.omkonst.se/  Sveriges största nättidning för konstkritik och 
debatt. Där publicerar man för närvarande ett mycket intressant tema om ”Att bli konstnär”, 
där nyetablerade konstnärer beskriver sina vägar till konstnärsrollen. Du kan gratis 
prenumerera på nättidningen eller klicka på länken under ”Konsttips” på vår hemsida.  
 

MÅNADENS KONSTNÄR 

 

mailto:b.schaerstrom@gmail.com
http://www.bjornsart.com/
http://www.omkonst.se/


 

VINSTER I MEDLEMSLOTTERIET 
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