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Kära konstmedlem 
 
Nu efter sommaren har 
regeringens och 
folkhälsomyndighetens 
besöksrestriktioner mildrats och 
kommunen har följt 
rekommendationerna. 
Besöksrestriktionerna för 
Konstkuben togs bort, och det 
blev nu möjligt för oss i 
konstföreningen att ha allmänna 
sammankomster i Kulturrummet. 
Det känns befriande och vi kan nu 
med hopp i hågen planera för 
nästa år. 

Efter våra sevärda 
sommarutställningar med Tomas 
Segebladh och Rainer Tihvan 
samt Emma Tryti i Konstkuben 
kunde vi för första gången på 
nästan 1,5 år ta del av ett 
konstföredrag i Kulturrummet.  

Det var chefspedagogen för 
Nationalmuseum, Lena Eriksson 
som höll ett föredrag om ”Zorn – 
en svensk superstjärna”. Alla som 
var på plats och som jag talade 
med efteråt har berättat att de 
verkligen uppskattade hennes 
presentation. Lena gav en bred 
och insiktsfull bild av Zorns 
märkliga konstnärsbana och 
mångsidighet som konstnär.  

Tyvärr kunde inte föreläsningen 
följas med en gruppvisning på 
Nationalmuseum p.g.a. museets 
dåvarande besöksregler men 
föreläsningen gav mersmak.  

                                                            

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

Vi fortsätter därför försöken att 
locka ut de större museerna till 
Vallentuna för introducerande 
föreläsningar med uppföljande 
guidade visningar på 
museerna. Vi får se hur det 
går. 

Den 2 september hade vi den 
extra medlemsträffen i 
Kulturrummet för att 
kompensera för det 
demokratiska underskottet 
som uppstod till följd av 
miniårsmötet i februari. Då 
medgav inte pandemirestrik-
tionerna att mer än åtta 
personer samlades men nu 
blev vi många som under 
trevliga former möttes och 
diskuterade våra 
gemensamma verksamheter. 
Därtill kunde vi erbjuda 
välsmakande förtäring och 
lotteri, sånt som inte fick plats 
vid miniårsmötet.  

Stort tack till Åsa, Monica, 
Mats och Stig som ordnade allt 
detta! Dessutom kunde två 
valbredningskandidater, Eva 
Nicklasson och Lennart Ström 
väljas in, vilka nu tillsammans 
med Bo Schylander får sköta 
valberedningens viktiga 
uppgifter. 

Senast kunde vi ta del av 
Susanna Slöörs föreläsning 
om ”Ljuset i konsten”, en 

mångsidig genomgång av hur 
ljus behandlats och använts 
inom målarkonsten från 
medeltid till vår samtid.  

Närmast följer nu Konst i 
Roslagen den 2-3/10 följt av 
Anders Hansers konstfilmer 
den 2 november. Vi är glada 
över att kunna medverka till 
dessa lockande evenemang 
och vi kommer att fortsätta med 
vår försiktighet. Pandemin är 
verkligen inte över och vi 
kommer påminna om 
respektfullt avstånd, ordna gles 
placering i Kulturrummet samt 
ha handsprit tillgänglig.  

Så varmt välkommen till våra 
höstarrangemang! Har du 
undringar, synpunkter eller 
förslag – hör av dig till mig: 
lennart.hallsten@gmail.com 
eller tel. 072-2216 511. 	

 
Lennart Hallsten 
 
 

VALLENTUNA KONSTFÖRENING 

c/o Rosengårdsvägen 183 186 33 Vallentuna 

vkf@vallentunakonstforening.se 

PG 81 59 31- 1 / Org.nr 802444-2819 
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                 ”Eftersnack 1”  
                       Lena Eriksson och Lennart Ålund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ”Eftersnack 2” 
                         Fyra nöjda medlemmar              
 
 
 
 
 
 
 
         
                 
        

 
 
 
 
 

SOMMARUTSTÄLLNINGAR I KONSTKUBEN med Tomas 
Segebladh, Rainer Tihvan samt. Emma Tryti.  

Under sommaren var det fortfarande stränga besöksrestriktioner, 
men vi kunde lyckligtvis genomföra de planerade utställningarna. 
Denna gång blev det utan sedvanliga vernissager, så vi inbjöd 
istället till utställningssamtal med de utställande konstnärerna vid 
två tillfällen.  

Under senare delen av sommaren tilläts flera personer besöka 
konstkuben, ofta med munskydd och distans. Handsprit fanns att 
tillgå. En påminnelse om hur livet gestaltade sig sommaren 2021. 

 

 

 

 

HÄNT SEN SIST 
 

FÖREDRAG OM ZORN – en svensk 
superstjärna.   
 
Lena Eriksson från Nationalmuseum kom till 
vårt kulturrum den 19 augusti och föreläste på 
ett mycket fängslade sått om Zorn, hans 
konstnärskap och om en aktuell zornutställning 
på Nationalmuseum. Tyvärr kunde vi inte ordna 
någon gruppvisning där p.g.a rådande 
besöksrestriktioner. Lena välkomnades åter i 
andra sammanhang av de 45 åhörarna, som 
var entusiastiska över hennes föreläsning.  
 
LJUSET I KONSTEN en föreläsning av 
konstvetaren Susanna Slöör. 
 
En dryg månad senare den 21 september kom 
Susanna Slöör till Vallentuna och höll föredrag 
för en mindre skara medlemmar. Tyvärr råder 
fortfarande viss försiktighet då många avstår 
från större folksamlingar. Vi som var där 
tackade för en spännande föreläsning, och fick 
samtidigt veta att Susanna tidigare varit bosatt i 
Vallentuna.  
 
 

 

SENSOMMARTRÄFF MED VÅRA MEDLEMMAR - 2 september 2021  
 
Eftersom vi hade ett avskalat årsmöte i februari på grund av pandemin ordnades ett extra föreningsmöte i 
Kulturrummet med fyllnadsval till valberedningen. 
 
Efter det formella mötet med fyllnadsval gjorde ordförande Lennart Hallsten en tillbakablick över  2020 
och berättade vad föreningen hittills har genomfört under 2021. Inköps- och utställningsgrupperna 
presenterade vilka som ingår i gruppen och hur de arbetar med inköp och utställningar av konst. 
Kassören berättade därefter kort om det aktuella ekonomiska läget. 

Medlemmarna som närvarade på mötet fick möjligheten att komma med synpunkter och tips på aktiviter 
framöver. Några mycket trevliga aktiviter föreslogs som föreningen tar till sig. 

Ute i Foajén bjöd föreningen på enklare förtäring med mingel och försäljning av ringlotter samt 
vinstdragning med fina vinster. 
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ÖVRIGA PLANERADE AKTIVITETER Vi återkommer med mer information.  
 
FOLKTANDVÅRDEN. Utställare November-december är Kerstin Mattsson 
 
VINTERUTSTÄLLNING med DAN WIRÈN, Konstkuben, Vallentuna kulturhus. 
Lördagen den 11 december 2021- 16 januari 2022. Vernissage 11 december klockan 13.00 
 
VINSTUTSTÄLLNING, Konstkuben, Vallentuna kulturhus. 5-15 februari 2022 
Vernissage 5 december klockan 13.00.  
Alla medlemmar som betalat medlemsavgift för 2021 deltar i lotteriet, som genomförs på årsmötet. 
Var tionde medlem vinner ett alster. 
 
ÅRSMÖTE,  Kulturrummet, Vallentuna kulturhus. 15 februari 2022 
Alla handlingar skickas ut i god tid. 
 
HEMSIDAN uppdateras kontinuerligt. Håll koll! www.vallentunakonstforening.se 
 

AKTUELLA ARRANGEMANG 
 KONST I ROSLAGEN 
Konstrunda: 2-3 oktober Klockan 10-17 
www.konstiroslagen.se 
 
Vid årets upplaga av Konst i Roslagen är det 13 konstnärer från Vallentuna som deltar. Information om 
detta har skickats till våra medlemmar via e-post. Hoppas att många nu tar tillfället i akt att besöka våra 
konstnärer på hemmaplan och även i Österåker och Täby. Läs mer på deras hemsida. 
 
LOKALA TIPS 
Observera att flera konstnärer ställer ut på Galleri Freja, som nu är igång med sin verksamhet för fullt. 
Besök också Atelje Öga på Mörbyvägen 3 där alla medlemmar får 10% på inramningar året runt. 
 
 
 
 

                                              KONSTFILMER OM ANDERS ZORN OCH JULIA BECK 
Tisdagen den 2 november klockan 18.30. Fri entré 
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus 
Anders Hanser kommer personligen till Vallentuna och visar två av sina fina 
konstfilmer. Anders Hanser har en särskild koppling till Vallentuna, då han tidigt i 
sin karriär var ABBAs officiella fotograf. Sedan dess har han producerat ett otal 
filmer, varav flera belönats med priser. Han har själv belönats med bl.a HM 
Konungens guldmedalj för framstående insatser som fotograf. Nu berättar han 
själv i mellanakten om sin ”resa” som producent och fotograf. 
 
Anders Zorn med egna ord (45min) 
Möt konstnären Anders Zorn och hans liv som han själv beskrev det i text, 
målningar och fotografier. Max von Sydow läser konstnärens självbiografiska 
anteckningar. 
 
Julia Beck – svunna minnen (25 min) 
Julia Beck var en av alla de konstnärer som på 1880-talet sökte sig till Paris och 
målarkolonin i Grez. Julia Beck har kallats ”den nya Monet”, men målade i själva 
verket sina näckrosdammar tio år innan Monet. Hon var en av sin tids mest 
framgångsrika kvinnliga konstnärer som var verksam i Frankrike. Året innan hon 
avled år 1934, erhöll hon Frankrikes förnämsta orden, Hederslegionen.  
 
 

 

 



 
 

 4 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTSTÄLLARE PÅ FOLKTANDVÅRDEN 
Folktandvårdens väntrum, Tuna Torg 4, Vallentuna 
Lennart Ålund. September – oktober 2021 
 
Så här beskriver Lennart sig själv och sitt konstnärsskap: 
Jag är Vallentunabo, född 1944 – från början en hängiven oljemålare som blivit förälskad i akvarell. 
Ofta målar jag människor som jag mött och som jag tycker om att med penseln berätta något om. 
Helst ”befolkar” jag mina målningar med människor i en vardaglig miljö. 
När målningarna inte är befolkade är det naturen som tagit över. Jag kan uppleva att den är 
besjälad och får lust att omsätta upplevelsen i olja eller akvarell. 
 
Ett ämne som upptagit mitt intresse är vatten. Att skildra vattenytor med alla dess skiftningar genom 
vind, ljus, speglingar och årstider är en utmaning. På Folktandvården visar jag upp några av mina 
vattenmålningar. 

Målningarna som ställs ut är både i akvarell och olja. En akvarell visas i form av konsttryck – 
tekniken kallas fine art print eller giclée. Fler av mina målningar i olja och akvarell kan du alltid se på 
Galleri Freja, Skördevägen 9 i Vallentuna. Där visar vi nya konstverk varje månad. Vi håller öppet 
lördagar och söndagar 12-16. Välkommen dit! Galleri Frejas webbadress är www.gallerifreja.com. 
 
 
 
 

 

  

GALLERI VALLENTUNA 
 Kaisa Essén är den fjärde konstnären som presenteras på hemsidan under rubriken Galleri 

Vallentuna. Så här säger hon:   
 
Jag heter Kaisa Essén, är född 1947. Jag är lite svensk, lite finsk, och lite till åren. Är Vallentunabo 
sedan 25 år men har hela livet satsat på mitt skapande av olika slag, förutom diverse jobb på halvtid för 
att bättra på ekonomin.  
 
Tycker om att byta materiel; det är berikande. Jag har gjort grafik, kollage, målat, sytt, jobbat med trä, 
skulpterat utav järnskrot och stengodslera.Tillhörde 68-generationen på Konstfack och har då och då 
inspirerats av diverse kurser. Mina infall är min huvudsakliga inspiration, de får rulla runt i mitt huvud 
och mogna ett tag. Tycker jag att de är tillräckligt intressanta, så är det bara att sätta igång. Händerna 
får styra.Man kan antingen kalla mig mångsidig eller splittrad.  
 
Målningarna är mestadels abstrakta och skulpturerna blir ofta figurer eller djur. Kom och titta på 
utställningarna så får ni se. 
 

  
 


