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Magnus
Ramstrand
inramad

Två av kommunens dyraste
verk: Erland Cullbergs ”Storm resa”
(1990) t.v., hängde
i sessionsalen.
”Jesus vid häst”
(1965) t.h.

Två av många
besökare. t.v.
författaren och
konstnären Göran
Lager och t h förre
kommunalrådet
Gunnar Sahlin.

Kommunkonst invigd på konsthall Väst

Nu finns åter konst på Edsviks konsthall Väst att beskåda. Den 28 november
invigde Sollentuna kommun sin utställning med delar av kommunens samlade
konstverk inför en stor publik. Det gjordes med att klippa röda band av tf kulturchef Jonas Larsson Törnberg, Sollentuna Kommunfastigheter AB:s VD, Thomas Ardenfors (foto ovan) samt kultur- och fritidschef Magnus Ramstrand (KD).
Sollentuna konstförening var startmotorn till kommunens konstinköp. Föreningen bildades 1945 av Åke Pernby, Helge och Bo Notini, alla med ett starkt
kulturellt kapital samt ett 20-tal kulturintresserade köpingbor. Föreningens syfte
var att ”höja förståelsen och kärleken till god konst”. Åke Pernby skrev: ”Samlingslokaler för skön konst ska vara lika naturliga i varje samhälle som de offentliga
biblioteken. Skön konst ska vara svårtillgänglig. Därför ska kulturella föreningar finnas
på varje ort”.
En av föreningens första uppgifter var att inventera konstbeståndet i Sollentunas hem där det fanns många högklassiska verk. I september 1945 anordnades
utställningen ”Konst i Sollentunahem” i Turebergs folkskolas gymnastiklokal. Entrén
var 1 krona för vuxna (i dag c:a 20 kronor) och 25 öre för barn. Det kom 700
besökare och utställningen anmäldes i 15-talet tidningar och i radio.
Föreningens utställningar förekom årligen under 1940 och 50-talen i kommunalhuset. Här gjorde kommunen också sina första konstinköp. Kommundirektör
Axel Andersson ordnade 1950 en insamling för inköp av konstverk för ”prydande av kommunalhuset”. Totalt insamlades 1 785 kronor (i dag cirka 26 000
kronor). 1953 anslogs 5 000 kronor för konstinköp (motsvarar i dag 75 000
kronor). En kulturnämnd för inköp av konst inrättades samma år.
--------------------------------------------------------------------------Bilderna ovan. Övre:”Eva Karlsson”, olja på duk av Ulla Rosendal(1990). Mitten:
CJL Almqvist, tusch av Lennart Mörk (1993) [Hängde i Almqvistrummet på Huvudbiblioteket]. Under: Sovande hund av Elisabeth Kefalas, akvarell/gouache(1992).

								

När vi blundar
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Konstverket ”När vi blundar” av konstnären
Tomas Lacke har kommit tillbaka till Stallbacken. Den blev mycket populär under de två
år den var uppställd på Stallbackens plan och
saknaden var stor då den försvann en tid.
Den återinvigdes den 4 november i år av kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus
Ramstrand inför en liten skara publik och
står nu uppställd i gattet mellan Oxstallet och
Magasinet och ramar in inre delen av Edsviken
där bortom. Intill finns bänkar där man kan
sitta och njuta av utsikten.

Utflyktsgruppens program
Ulriksdals slottsteater

Utflyktsgruppen besökte den 13 november Ulriksdals Slottsteater Confidencen, som
är Sveriges äldsta rokokoteater uppförd på 1670-talet. Dåvarande kungaparet Adolf
Fredrik och Lovisa Ulrika var mycket kulturellt intresserade och lät göra om det gamla beridarhuset till en fullt utrustad slottsteater inför en fransk teatergrupps ankomst
1753. I dag har teatern återfått sin forna glans tack vare operasångerskan Kjerstin
Dellerts stora engagemang och lockar besökare med fantastiska föreställningar.
Kommande besök
22 januari 2020: SEB i Arenastaden, kl. 16.30. Ingen kostnad. Max 25 st personer.
20 februri 2020: Ljunglöfska slottet i Blackeberg, Bromma. Kl. 13.00.

Julsalongen 2019

Samtidigt med kommunens invigning av kommunens konst arrangerade nybildade
Ateljé Edsvik Julsalongen som hölls öppen dagarna 30 november och 1 december på
Konsthall Väst i deras nygamla fantastiska ateljé. Där bjöd alla deltagande konstnärer
på en utställning av sina verk.Vi i Edsviks Konstvänner inhandlade ett verk till vårt
konstlotteri. Dessutom såldes vackra julkort mm och man undfägnades med glögg
och pepparkakor. Mycket trevligt och vi ser fram emot nästa evenemang.

Rosa Horowitch.

Sollentunakonstnär från Tureberg, numera
boende på Kungsholmen i Stockholm,
ställde ut måleri, papier maché och små
lådor med byggnader från sitt ungdomsboende på Önskeringen i Bromma den
12-20 oktober på Galleri WBL i Stockholm.

Årsmötet 2020 med konstlotteriet

Vik den 18 mars i almanackan för vårt årsmöte med konstlotteriet. Hålls på Huvudbiblioteket i Amorinsalen, kl 18.00. För agenda med mera se vår hemsida!

Vi till önskar alla En God Jul och Gott Nytt År

Nyhetsbrev publicerat 10 december NOBELDAGEN 2019
Text o foto där inte annat angivits: Lars G. Lindström

Foto: Ulla-Britt de Marchi

		

