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Edsvik Konstvänner fortsätter som tidigare
M

ånga har hört av sig till Edsviks Konstvänner med anledning av Edsviks
Konsthalls konkurs, att den ockå skulle drabba vår verksamhet. Vår ekonomi är
god och vi kan därför klargöra att vår verksamhet med utflykter i närområdet och
konstlotteriet kommer att fortsätta som tidigare fram till kommande årsmöte i
mars 2020. Beroende på vad som händer med konsthallen och i övrigt på Stallbacken kommer föreningens medlemmar på årsmötet ges möjlighet att ta ställning till
föreningens forsatta status. Däremot upphör Ricardos Donosos visningar eftersom
ingen konstverksamhet är planerad efter de två utställningar som nu pågår till den
15 september.

Kommunens planering för Stallbacken
E

dsviks Konstvänner och Sollentuna kultur- och fritidsnämnd träffades tisdagen
3 september för informella kontakter och information om den uppkomna situationen och för att se hur man kan hjälpa varandra.
Kommunens representanter kultur- och fritidschefen Magnus Ramstrand och
t f kulturchefen Jonas Törnberg Larsson (bilden t v.) redogjorde för de åtgärder som
nämnden är bereddd att omedelbart starta upp. Konsulten Birgitta Wahlberg har
tillsammans med kontorets personal besökt liknande anläggningar ute i landet för
att få tips och ideer om verksamheter och tänkta aktörer. Ett förslag väntas i början
av 2020. Så snart man fått svar från den politiska ledningen om förslaget vill man
snabbt komma igång och få en bra ”mix” för lokalerna på Stallbacken. Arbetet är
långsiktigt inriktat. Samtidigt pågår att ta fram underlag till en upphandling om en ny
konsthallschef våren 2020 med inriktning att tjänsten ska tillsättas under 2021.
Under tiden vill kommunen prova med tillfälliga utställningar i Edsvik Konsthalls
Östs tomma lokaler. En planerad utställning är att visa kommunens egen inköpta
konst i samband med att kommunalhuset skall renoveras. Det finns också förslag på
andra utställningar, som dock ännu är för tidigt att lyfta fram.
Edsvik Konstvänner representerades vid mötet i kommunalhuset av sin arbetsgrupp för Stallbacksfrågor av ordförande Ulla-Britt de Marchi, Lars-Erik Holm, Rolf
Borggren och Lars G. Lindström.
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ultur- och fritidskontoret bjuder in representanter för kommunens föreningar
till en hearing om Stallbacksplatsen onsdag den 2 oktober 2019 i Edsviks Konsthalls
lokaler. Syftet är dels att följa upp vårens kulturgärningar dels att få fram föreningarnas tankar och idéer om hur Stallbacken åter ska kunna blir sollentunabornas vardagsrum med nya aktörer och aktiviteter.

Hallvärdsträff på Edsbacka Wärdshus
E

dsviks Konstvänner bjuder in till en Hallvärdsträff på Edsbacka Wärdshus onsdag
den 25 september. Samtidigt bjuds också konsthallschefen Ricardo Donoso med sin
personal till denna träff för det långt och givande samarbetet med Edsviks Konsthall.
Särskild inbjudan kommer att skickas till alla som medverkat som hallvärdar i konsthallen under verksamhetsåret.

Utflyktsgruppens program
I

dag den 4 september gjorde Edviks Konstvänner en kulturvandring i Hagastaden
och besök på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) för att se på konsten där. Bifogas här
intill en bild från dagens träff som samlat 35 medlemmar i två grupper som guidades
av Marie Andersson. Foto från rundvandringen av Ulla-Britt de Marchi.
Kommande planerade besök:
• Stora Wäsby Slott i september
• Norska Ambassaden i diplomatstaden i oktober
• Besök planeras också under våren 2020 fram till årsmötet i mars
Särskild kallelse för anmälan skickas ut inför varje besök.
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Edsvik Konsthalls sista utställningar
F

ram till den 15 september pågår höstens två sista utställningar i Edsvik Konsthall
Öst: Frank Björklunds ”Levande stenar” och Nils Gunnar Zanders ”Du hör lommens
rop”. Många av Nils Gunnar Zanders målningar har även andra och fler referensbottnar än så. Många av hans verk är närmast vetenskaplig, geologisk hållning i ett närgånget studium av jord, mark och bergarter.
I Frank Björklunds utställning är stenen en allegori över människan. Sten som
formats till skulpturer för att likna oss. Livlösa avbildningar som vi har försökt åstadkomma genom årtusenden.
På konsthall Väst pågår samtidigt utställningen ”200 år av vänskap” med fem chilenska konstnärer. Invigdes av Chiles ambassadör i Sverige den 31 augusti. Sponsrad
av Chiles ambassad, Chilenska UD och Sollentuna kommun. Utställningen pågår till
den 14 september.
När utställningarna är stängda kommer konsthallen att tömmas på kvarvarande konst, inredning och övrig rekivisita senast 20 september enligt konkursförvaltarens beslut. Det innebär också att Abbes Art Cafés verksamhet upphör, då han
har kontrakt med det konkursande Edsvik Konsthall. Det är för närvarande oklart
om det blir någon ny restauratör i de befintliga cafélokalerna.
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