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  Erland Cullberg på Edsvik• Årsmötet 2018

Sollentunasonen Erland Cullberg, en av Sveriges främsta kolorister 
och nyexpressionist, ges äntligen tillfälle till en egen utställning på    
              Edsvik Konst, Väst den 28 april-10 juni 2018.   

ÄNTLIGEN SEPARATUTSTÄLLNING MED

ERLAND CULLBERG på EDSVIK

PROGRAM
kring Cullberg-utställningen

.Edsviks Konsthalls syfte med Cullbergutställningen är att föra vidare arvet och 
kunskapen om Erland Cullbergs speciella måleri. Erland Cullberg utbildades på 
Konstakademien i Stockholm och på Valands konsthögskola i Göteborg. Han fick sitt 
stora genombrott med en stor utställning på Moderna Museet 1986, då han 
utnämndes som ”Årets konstnär” i Stockholm.

Erland Cullberg är född 1931 och son till biskop John Cullbeg i Västerås stift, där 
han växte upp. Han framlevde större delen av sitt liv i Sollentuna. Han är represente-
rad på ett flertal svenska museer och institutioner i Danmark, Finland och Tyskland. I 
dag anses han vara en portalfigur för nyexpressionismen, det figurativa och känslos-
tarka måleriet som växte fram efter andra världskriget. Han jämförs ibland med Carl 
Fredrik Hill och Ernst Josephson. Hans sista stora utställning var på Konstakademien 
2008, där både nya och gamla verk ställdes ut. I Sollentuna har han bara varit utställd 
med enstaka verk, bl a på Överby Gård på 90-talet. Erland Cullberg, som var sjuklig på 
slutet, avled den 13 april 2012, 81 år gammal.

Sollentunakonstnären Cullberg levde och arbetade med starka färger. Han säger     
    ”Jag tycker om orange, blått och gult. Gult, det är ju glädjens färg, rött är förbannelsens 
styrka. Blått, blått det är ju drömmen om perfektionens sällhet”.
     Utställningen har finansierats med bidrag från Sollentuna kommun och genom 
medverkan av Edsviks Konstvänner.  Ledamoten i kultur- o. fritidsnämnden Jerker 
Dalunde (MP) har bedrivit ett stort lobbyarbete för att utställningen ska möjliggöras.
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Ricardo Donoso:
”Missa inte detta unika 
tillfälle!”

• Det planeras en rad kringaktiviteter för 
Cullbergutställningen, där alla programpunk-
ter ännu inte är helt klara och tidsbestämda. 
Ett särskilt ”event” kommer att finnas på 
Edsvik Konsthall hemsida. 
• Utställningen kommer att kompletteras 
med två filmer. En som konsthallen produce-
rat för skolungdom och den andra ”Över-
målaren” en klassiker av Anders Widoff  och 
filmaren Michael Rosengren (1980).
• Det blir föreläsningar bl a av Jessica Kem-
pe, frilansande kulturskribent på DN Kultur 
och av konstnären Göran Hultén som por-
trätterat Cullberg och var vän med honom.

Beträffande invigning-
en av Cullberg-utställ-
ningen är det i skrivan-
de stund inte helt klart
vem som får detta 
hedersuppdrag. Flera
kända konstintressera-
de är kontaktade.
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Rapport från Årsmötet 2018

Efter fem lyckosamma år som Edsviks Konstvänners ordförande lämnade Lars- Erik Holm 
över ordförandsskapet till Ulla-Britt de Marchi på årsmötet den 20 mars inför en nästan 
100 personer i Edsvik Konsthall Öst omgivna av välklädda damer i Gudrun Sjödéns färgstar-
ka värld.
   
Ulla-Britt de Marchi är ingalunda okänd för  konstvännerna, som den i styrelsen som arrangerat de 
populära utflykterna till besöksobjekt runt om i Storstockholm, nästan alltid fulltecknade.
   Ulla-Britt har ett starkt konstintresse som hon utvecklat sedan ungdomsåren och i yrkeslivet inom 
shipping, där hon arbetat intim med de stora museerna som Nationalmuseum, Zornmuseet och 
med kända konstnärer som Liss Eriksson, Ingegerd Råman, Kjartan Slettemark  m. flera. I början av 
1990-talet inledde hon en ny tjänst inom hovstaterna och Ulriksdals slott (där hon är bosatt i en av 
byggnaderna) med dess museer, där hon varit involverad i många utställningar. 
   Som pensionär har hon fortsatt att utveckla detta intresse nu inom Edsviks konstvänners ramar. 
Hon är gift med en amatörkonstnär ursprungligen från Italien, dit de gärna reser.

Ulla-Britt de 
Marchi

Styrelsen2018
Årsmötet leddes denna gång av Lars G. Lindström, 
som är adjungerad till styrelsen.  Verksamhetsberättel-
se, bokslut 2017, verksamhetsplan för 2018 jämte ny 
budget rann snabbt igenom utan kommentarer.
   Till ledamöter i ny styrelse valdes Birgitta Nuth 
Eriksson (sekreterare), Sonja Dahl och Kerstin Möller 
(omval på samtliga för 2 år). Som ersättare på ett år 
valdes Marianne Lumley (omval) och Rolf Borggren 
(nyval). Den senare kommer ursprungligen från Växjö 
och har arbetat som rektor på en folkhögskola. Är 
Sollentunbo sen snart 10 år. 
   Kvar i styrelsen sen tidigare Jan R. Nilsson   (kassör 
och vice ordf.) Lena Löwenhjelm och Kirsten Öster-
gaard-Nielsen. Till revisorer valdes Gustaf Lundin, May 
Zackrisson och som esättare Liz Voltaire. 
    Valberedningen med Gun Wallin, Monika Sundberg,  
Annika Hörnsten och Marianne Sundberg omvaldes 
enhälligt!

Lars-Erik Holm 
avtackades med 
blommor och bok 
av nya ordf. Ulla-
Britt de Marchi och 
han valdes till
hedersordförande.

En av många grupper i Gudrun Sjödéns färgstar-
ka värld på Konsthall Öst i den övre våningen.

Pristagarna i 
2018 års stora 
lotteri (konstverk) 
presenteras på 
Edsviks Konst-
vänners hemsida, 
där också årets 
konstverk finns 
inlagda i bild. 
  I juryn för 
konstlotteriet 
ingår Lena 
Löwenhielm, 
Kerstin Möller 
och Ulla-Britt de 
Marchi.


