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Bästa konstvänner,
   Jag hoppas att sommaren varit vilsam och skön i hängmattan eller på resa 
inom eller utom landet. Nu är hösten här med svamp och bär i skogen och 
klara krispiga dagar. Spännande nya studiebesök, ett har vi redan klarat av, 
en konst- och arkitekturvandring på Universitetet. 
   Läs mera på vår hemsida.
Hälsningar 
Ulla-Britt de Marchi 
    PS. Vi är för närvarande 164  medlemmar, 
varav 32 nya från Sollentuna Konstförening.

LUNCHPROGRAM
Samarbetet med Sollentuna kommun  
kultur och fritid har resulterat i lunchpro-
gram på torsdagar kl 13. Vårt första bidrag 
den 15 september var en föreläsning om 
formgivaren/designern Pierre Forssell av 
konstvetaren/författaren Thomas Lind-
blad.
För övriga lunch-
program se 
Sollentuna.se/edsvik

Pågående utställning på Stallbacken kultur är textil konst av Iryna Hauska, 
pågår t o m 6 november. Vi planerar en medlemsvisning av utställningen och 
återkommer om tidpunkten.

UTSTÄLLNING PÅ STALLBACKEN KULTUR

Kommande studiebesök är den 13 
oktober med visning av Solna kyrka 
och en vandring till "De dödas stad" på 
Lindhagens kulle. Ett fåtal platser kvar. 
Anmälan till 
ullabrittdm@gmail.com 

STUDIEBESÖK
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TILL MINNE AV BRITTA KENNEDY
Vår tidigare styrelsemedlem Britta Kennedy, 84 år avled den 20 september omgiven 
av sina två döttrar.
   Britta engagerade sig djupt för kulturens utveckling på Stallbacken kring milleni-
umskiftet. I november 2004 beslutade kommunstyrelsen i Sollentuna att lägga Eds-
viks konsthall i malpåse efter en första provperiod i egen regi med Steffie Goudaki 
som konsthallschef. Budgeterade pengar frystes inne.  
  Många var överens om att det måste hända något nytt på Stallbacken. Frågan drevs  
av föreningen Stallbackens vänner och av det något udda ”Sällskapet Fenix”. Den 
19 september 2004 bjöd sällskapet på egen bekostnad in politiker i Sollentuna och 
intresserade till utställningen ”Friendship” i Konsthallen med Ricardo Donoso som 
konstnärlig ledare.  Den blev en succé med över  tusen besökare under tre dagar. Säll-
skapet Fenix, som ur egen ficka betalade alla utställningskostnader, utgav sig vara 
”ett nätverk för utopiska och intellektuella samtal” med främst Wilhelm von Essen, 
Britta Kennedy, Bo Wanngård som pådrivare.
   Utställningen blev starten för en andra period av Edsvik Konsthall med Ricardo 
Donoso vid rodret. Den 2 april 2005 slog Edsviks konsthall upp portarna på nytt med 
premiärutställningen ”Günter Grass illustrationer till H C Andersens sagor”. Kom-
munalrådet Torbjörn Rosdahl förklarade att detta var startskottet för Stallbacken som 
kulturarena. Britta Kennedy  har stor del i detta framgångsrecept.
   Britta Kennedy engagerade sig också i det pånytt-startande Edsviks Konstvänner 
och ingick i den första styrelsen. Bland  annat svarade hon under flera år för organi-
serandet av ”hallvärdar” i Konsthallen.
    Begravning sker den 13 oktober kl. 12.30 i Silverdals kapell.
Lars G. Lindström

KONSTUTSTÄLLNINGAR
Under Hösten 2022 fram till början av januari respektive februari 2023 pågår två 
intressanta utställningar, som rekommenderas för ett besök.

• THIELSKA GALLERIET: Tora Vega Holmströms utställning  ”Spegling är det 
första steget mot konst”. Pågår till 29 januari 2023.

• WALDEMARSUDDE: Isaac Grünewald – konst och teater. Pågår till 12 februari 
2023.
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LOGGAN
Det har framkommit önskemål om ett ev nytt namn och ny logga på våra 
sammanslagna föreningar. Några förslag har kommit t.ex. att lägga till ”i Sol-
lentuna ” i text och i loggan. Men för att ändra i loggan måste vi ha tillstånd 
från formgivaren.  Kom med förslag, mejla Ulla-Britt  på 
ullabrittdm@gmail.com.


