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Höst med vackra färger och många konstutställningar
HÖST
Vi har upplevt många fina dagar av höst, den tid som markerar övergång från
sommar till vinter. Låt mig återge denna tid med bifogade dikt:
		
Oktoberljus
Löven faller i tusental / de glittrar som guld i morgonljuset. Löven faller i höstens dal/
de virvlar och dansar i skyn kring huset. Eken på ängen står röd och gul / pumpen fryser
vid vårt skjul. Daggen i gräset lyser / sjöarnas vatten fryser. Löven faller i
tusental / de virvlar och dansar i morgonbruset. Löven faller i höstens sal /
glittrande som guld i Oktoberljuset.

Edsbergsparkens höst

HÖSTSALONGEN
I dagarna när detta Nyhetsbrev kommer till avslutas året Höstsalong den 5 november. Enligt biträdande konsthallschef Carina Wall har det varit riktigt god tillströmning med konsthallsbesökare från hela Sverige. Ett 30-tal verk har fått ”röda lappar”
Årets höstsalong anses av många bedömare haft en mycket hög kvalité.

Besök på Villa Lusthusporten

Den 26 oktober besökte ett 25-tal medlemmar i Edsviks Konstvänner Villa Lusthusporten/Wicanderska villan på Kungliga Djurgården. Besökarna fick en fantstisk fin
guidning med hjälp av Ulla-Karin från Nordiska museet. Namnet Lusthusporten
anses hämtat från ett av drottning Kristinas många lusthus från 1640-talet.
Villan uppfördes på 1870-talet av gosshandlare Brinck med Axel Kumlien som arkitekt. Den inköptes och byggdes om av korkfabrikören, konsul Hjalmar Wicander
(1860-1939) i en blandad stil av jugend och barock. Hjalmar Wicander var mecenat
och samlare av stora konstsamlingar till bland annat Nordiska Museet och Nationalmuseum, som i dag äger villan. Hjalmar Wicander har också donerat herrgården
Harpsund till svenska staten, och används av statsministern för represenation och
mötesplats.
Affisch Höstsalong 2017

Kommande besök

Bilder från besöket på Lusthusporten av Ulla-Britt de Marchi

Nästa studiebesök blir Stockholms Synagoga den 23 nov. kl 13.00. Max 30 pers.
Våren 2018 inleds med besök i Citybanan, stationerna City och Odenplan den 31
jan. kl 13.00 med Marie Andersson som konstguide. Därefter besök senare i vår på
Kristinehovs Malmgård, Bogesunds slott. Anmälan görs till Kerstin Möller.
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Höst betyder också nya utställningar:
P

å Edsvik öppnas den 11 november BODYSCAPE II som pågår till den 17 december.
En samling konstnärer samlas kring kroppen som tema. Bland utställarna Stina Wollter,
Nino Ramsby, Elisabeth Bucht, Mira Sjögren, Katarina Sundkvist Zohari, Sergio Perea
Jerez och Anna Löwdin.

Å

rlig Julmarknad arrangeras
i december på Edsvik Konsthall
med hantverk från hela Sverige,
julinspirerad mat, livemusik, uppträdanden, barnaktiviteter och
mycket annat.
VÄLKOMNA!

W

aldemarsudde – årets
museum 2014 till 2017 – öppnade den 16 september en utställning ”FORM OCH FÄRG”
där många svenska elever som studerat för den franske kubisten André Lhote (1885-1962)
ställer ut verk. Här finns Siri Derkert, Olle Baertling, Philip von Schantz, Elsa Danson och
många andra bland hans kanske 200 svenska elever. Även verk av Georges Braque och Robert Delaunay. Utställningen pågår till den 21 januari 2018.
Till vänster tre tavlor från utställningen: Överst ”Flicka med käpp”, Andre Lhote, mitten ”Parisiska”
Agda Holst och underst ”Röd dansös”, textil, Lars Gynning. Foto Lars G. Lindström.

D

EN MODERNA KVINNAN heter en ny utställning på Millesgården producerad av Ateneum, där fyra finska konstnärinnor presenteras: Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen
Thesleff och Elga Sesemann. Alla betydande konstnärinnor som spelade en avgörande roll i
den finska konsthistorien från senare delen av 1800-talet och under stor del av 1900-talet.
Utställningen öppnades den 28 oktober och pågår till den 25 februari 2018.

Duvslaget

Tvisten om Duvslaget mellan Stallbackens Vänner och Sollentuna
kommun är på väg upp i tingsrätten. Stallbackens Vänners ordförande
Jan R. Nilsson har skickat en stämningsansökan till tingsrätten. Kontraktet upphörde 1 juli 2017. Trots förhandlingar har man inte kommit
till någon lösning av tvisten.
Bakgrunden är att Stallbackens Vänner haft ett 25-årigt hyreskontrakt på byggnaden, som
föreningen rustat upp själv på 1980-talet, och vars försäkring nyttjades för återuppbyggnad
efter en brand i början på 2010-talet. Stallbackens Vänner har svarat för inventarier och
för uthyrning till föreningar och privat personer. Ordförande i Kultur och fritidsnämnden
Magnus Ramstrand har avböjt att kommentera ärendet.

Farväl Höst!
Foto: Lars G.
Lindström

AKTUELLT från STYRELSEN:
• Antalet medlemmar är nu 247. • Vi har fått två nya hallvärdar, men fler behövs på helgerna. • Ordförande Lars-Eric Holm ansöker om kulturbidrag för 2018. • Han hälsar till alla
medlemmar med följande rader: ”Vintern är som en etsning, våren en vattenfärg, sommaren
en oljemålning och hösten en mosaik av dem alla” (Stanley Horowitz).
Nyhetsbrev publicerat den 6 november 2017 / Lars G. Lindström

