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Konstvetaren och intendenten Carina 
Engelhardt Önne berättade om Isaac 
Grünewalds liv och mångsidiga konstnärskap. Hon 
refererade till den utställning som nu visas på 
Waldemarsudde under hösten. Hon valde att 
fördjupa sig inom några områden, och visade 
konstverk som inte visas på utställningen. 
Föreläsningen var ett komplement till den 
pågående utställningen.  

Grünewalds starka position i svenskt kulturliv 
lyftes fram mot bakgrund av tidens 
samhällsutveckling, samt i förhållande till sociala 
kontakter och såväl nationella som internationella 
nätverk.  

	Carina berättade på ett kunnigt och engagerat sätt om måleri, förstudier till scenografier och 
offentliga utsmyckningar, konsthantverk, design, illustration m.m. 

Det var glädjande att så många som 67 personer hade sökt sig till föreläsningen denna kväll. 
Alla verkade mycket nöjda och uppmanades att besöka Waldemarsudde den 29 september på 
bokad visning.	

Extra	föreningsmöte	med	ringlotteri	mm	
20	september	2022,	i	direkt	anslutning	till	föredraget	ovan.	Kl	20.00	-	21.00	
	
I direkt anslutning till föredraget om Isaac Grünewald hade vi ett extra föreningsmöte.  
Det bjöds på dryck, frukt och godsaker innan mötet inleddes med en kort redogörelse om…  

- Årets arrangemang – genomförda och återstående 
- Ekonomi – antal medlemmar och allmänna läget (155 medlemmar)   
- Utställningsgruppens aktiviteter  

Därefter följde en diskussion med medlemmarna kring önskemål om aktiviteter kommande 
verksamhetsår. Det är ett stort intresse för att fortsätta med föreläsningar i Kulturrummet, men 
att man kan gå på egna visningar på aktuella muséer.  

Det framkom önskemål om att anordna studiebesök vid olika besöksmål där man som enskild 
individ inte har tillträde. Vi fick många tips, och härmed uppmanas ni alla att skicka in tips och 
idéer till karin.hammarqvist@gmail.com så ska vi diskutera detta på kommande styrelsemöten. 

Mötet avslutades med ringlotteriets vinstdragning för närvarande medlemmar.       
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Visning	av		”Isaac	Grünewald	–	Konst	och	teater”	vid	Waldemarsudde.	
	
	Vi var 17 intresserade besökare som deltog i den guidade visningen, som varade en timme.  Carina 
Engelhard Önne fördjupade informationen om Isaac Grünewald och hans liv och konstnärskap. 
Isaac började tidigt sin konstnärsbana, och kom med åren att utveckla såväl teknik som uttryck. Han 
levde många år i Paris, men återvände senare med sin första hustru Sigrid Hjertén till Stockholm. 
Kännetecknande är att han växlade varmt mot kallt, gammalt mot nytt och skapade gälla 
färgkontraster. Som exempel på hans olika uttrycksmedel, kan förutom hans måleri, där han gjort sig 
mest känd, nämnas dekoration på keramik och filmskapande.  Hans blomstermåleri blev med åren 
mycket omfattande, men varje blomma med en egen karaktär var unik. Isaac dog alltför tidigt 
tillsammans med sin andra hustru Märta Grundell i en flygolycka.  

Mannen i mitten på den högra tavlan nedan föreställer Knut Janson från Vallentuna.   

	 		

Konst	i	Roslagen	–	Öppna	
ateljéer	och	
samlingsutställning	
 
Under helgen 1-2 oktober var det 
återigen dags för årets konstrunda. I 
Vallentuna presenterade 14 konstnärer 
sina alster, dels i öppna ateljéer och i 
kulturhusets utställningsrum. Denna 
aktivitet är mycket uppskattad, och var 
även i år välbesökt.	

	

Sist	men	inte	minst	

Nu kan ni se Björn Schaerströms presentation och konst under rubriken ”Galleri Vallentuna” på 
vår hemsida vallentunakonstforening.se  

Vi ser gärna att ni värvar nya medlemmar. I sådana fall påminner jag om att medlemsavgiften är 300 
kronor per år och vårt pg är 81 59 31-1 

	
Besökare, såväl unga som 
äldre, uppskattade att ta 
del av konstverken vid 
samlingsutställningen. 


