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Erland Cullberg på Edsvik• Aktuellt sommaren 2018

Erland Cullberg

Erland Cullberg
-utställning på Edsvik
28 april-10 juni

Erland Cullberg-utställningen på
Edsvik Väst pågår för fullt och den som
ännu inte hunnit besöka utställningen
har möjlighet till och med den 10 juni.
Resultatet av denna utställning – för första gången en separatutställning i hemkommunen Sollentuna – har möjliggjorts genom generösa lån från privata samlare, Erland Cullbergs familj, Sollentuna
kommun och Södertälje kommun. För urvalet och utformning har
brodern Staffan Cullberg svarat.
Förutom ett 20-tal stora målningar visas i nedre planet delar av
konstnärens liv, en presentation av scenografen Ann Grills installation med rekvisita från Erland Cullbergs atelje, pressklipp, foto och
en hel del övrigt material.
I konsthallen visas också Anders Widoffs film ”Övermålaren” och
Jerker Dalundes film ”Erland Cullberg”.
Erlands målarrock
finns upphängd i det
nedre planet på
Edsvik Väst.
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Övermålad dörr från
Med Cullberg-utställningen har Edsvik Konshall som
Vespergränd där Erland
ambition att bevara och förvalta arvet efter Erland Cullberg
samt att introducera nya generationer av målerientusiaster för hans Cullberg bodde en tid.
färgrika bildvärld. Med stöd av Sollentuna kommun har detta nu
möjliggjorts, och särskilt ska nämnas ledamoten i kultur- och
fritidsnämnden Jerker Dalunde (MP) som med själ och hjärta verkat
för att utställningen ska komma till stånd. Även kulturchefen Magnus
Ramstrand har med ett kulturbidrag på
75 000 kronor, som vidarebefordrats av Edsviks
Konstvänner till Edsvik Konsthall, möjliggjort
utställningen.
Missa inte detta unika tillfälle!

Erland Cullberg:
Om du ser på mig och mina målningar så är
det som om ett slags stenhårt andeväsen
jag försöker frambringa i färg och som
ibland, ibland kan sprängas till sång.

Jerker Dalunde med Ulf Abel, som samma dag
invigde utställningen Hans Lif på Konsthall Öst
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Olle Granath:

Ett
generöst
konstnärskap

Inför en månghövdad publik invigdes utställningen av konstkritikern Olle
Granath. Han framhöll konsten som en källa till kunskap om hur det är att vara
människa.
- Konstnärer har med droger och annat försökt att se sitt eget jag, men Erland Cullberg hade sin ”psykiska snuva” som han själv uttryckte det. Med det fick han tillgång
till kaoset, vilket renderade ett rikt och generöst konstnärsskap.
- Han fångade diamanterna i kaoset, både i ord och bild, sade Olle Granath, och
pekade på det befriande allvar, blandat med humor, som präglar Cullbergs konstnärliga
skapande.
- Det är en ära och glädje att inviga en Cullberg-utställning här på Edsvik, där färgstarka människor möts.
Olle Granath, konstkritiker i DN, tidigare
Erland Cullberg kom ofta hit till kaféet, och att hans dröm var att ställa ut just här
lärare på konsthögskolan, chef för Moderna
var ingen hemlighet. ”När är det min tur?”, frågade han ofta.
muséet 1980-89 och chef på NationalmuseSvaret är NU, 2018.

um 1989-2001 invigningstalade.

Erland Cullberg om sin målning:
Jag målar ett läckert fält, det blir ett ansikte och förstör det sen igen,
det ger sig av i storm, ett ansikte i storm!
Det blir morgon och det blir kväll, sen målar jag över det obscena.
Rörelse ljud allt kan man få in i en målning.
Min målning kommer ur min dag.
Se på konst: upptäckten av en målning är huvudsaken,
att upptäcka den borta i ett hörn
Sen tittar man som en polishund på den.
Snabbt ögonskenligt ser man bättre än andra hur dess röda blomma är gjord.
Erland Cullberg, 28.12.80

Sammansatt bild av publiken vid vernissagen som uppgick till något hundratal minst.
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Kulturnämndendens ordförande Magnus Ramstrand med konsthallschefen Ricardo Donoso
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Jessica Kempe om vännen Erland
Cullberg ”Färgen i människan”

Jessica Kempe, konstskribent på DN, lärare i konsthistoria
och stor kännare av Cullberg (bodde en tid nära varandra
i Sigtuna) berättade inför en stor publik om Erland Cullberg på Edsvik Konsthall den 3 maj.
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Text och foto Cullbergsidorna:
Lars G. Lindström

Jessica inledde med att ge en kort biografi om konstnärssjälen Erland
Cullberg, 1931- 2012. Född i Västerås och en av fyra barn till biskopen i
Västerås stift John Cullberg. Erland studerade först filosofi i Lund innan
han slog om och utbildade sig till konstnär på Konstakademien i Stockholm och Valands konsthögskola i Göteborg. Han fick sitt stora genombrott på Moderna Muséet 1986. Cullberg drabbades av schizofreni. Men
hans konst är inte att betrakta som någon sjukdomskonst. Han var en
alltigenom skolad konstnär.
Jessica gav mycket intressanta vinklar till Erland Cullbergs konst: ”Jag
känner jag mig nästan som ett av hans konstverk när jag sitter här mitt i Erlands många bildverk.”
Erland Cullberg arbetade utan någon palett. Han doppade bara penseln
i färgburken och så kom tavlorna till, ofta liggandes på golvet. Som om
färgen bodde där och trädde fram.
”Man får färgsätta världen hur man vill. Det finns inga regler för detta", sa
Jessica Kempe. Eller som närvarande brodern Johan Cullberg tillfogade:
”Färgen är det som blir den stora berättaren!”
Jessica visade ett antal bildkompositioner som hon ställt samman och
kommenterade: ”Hans figurer stiger fram i tavlorna, ofärdiga, utan händer,
diffusa ansikten, färgstarka som figurer på urtida bergväggar.”
En mycket intressant och personligt färgad föreläsning.
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Om dina personuppgifter:
GPDR

Den 25 maj träder den nya dataskyddslag General Data Protection Regulation
(GDPR) till och som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Den gäller
som lag i alla EU:s medlemsländer.

• Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar per-

sonuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.
Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt
att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter som till exempel
namn, kontaktuppgifter med mera.

• Edsviks Konstvänner informerar sina medlemmar i ett särskilt utskick om GPDR,
och våra medlemmar får tillsammans med sina medlemskort denna information.

Konstvännernas studieverksamhet
Edsviks Konstvänner besökte den 17 maj Bogesunds slott. Ett 1600-tals
slott som ätten Brahe byggt och som har en otroligt spännande historia.
Det blev en fantastisk dag.
Bogesunds slott, tidigare kallat Bogösund, är ett slott och
tidigare säteri som ligger i Vaxholms kommun i Stockholms län. Byggnaden uppfördes under 1640-talet på initiativ av Per Brahe den yngre och blev senare ombyggt flera
gånger. Förutom ätten Brahe har Bogesund ägts av medlemmar av ätten Hamilton, von Rosen och von Lantingshausen von Höpken.
Sitt nuvarande utseende som ett riddarslott med torn
och gotiska fönster fick huset på 1860-talet efter ritningar av arkitekterna Fredrik Wilhelm Scholander och Thor
Medelplan. Enligt Stockholms läns museum är Bogesund
med sitt ”medelstidsromantiska utseende ett mycket
intressant och belysande exempel på 1800-talets svärmeri
för historiska arkitekturstilar”.

Kommande studiebesök under hösten:
• 29 augusti – konsten i Hammarby Sjöstad, en vandring
med vår favoritguide Marie Andersson.
Delar av Konstvännernas grupp på vandring till
• 27 september – guidad visning på nya Kungl Musikaliska
Bogesunds slott
Högskolan.
• 18 oktober – konsten i Storkyrkan och även visning av
likkällaren.

En trevlig sommar
med sol, blå himmel och uppfriskande bad tillönskas alla
medlemmar i Edsviks Konstvänner.
Vi hörs på nytt till hösten 2018.

Nya ordföranden Ulla-Britt de Marchi
och Hedersordförande Lars-Eric Holm
Nyhetsbrev 2/18 publicerat den 22 maj / Lars G. Lindström

