Väsby Konsthalls Vänner - Verksamhetsberättelse 2010
Styrelse 2010
Ordförande - Anders Skarin
Ordinarie ledamöter - Åsa Bjurberg Gartz (sekr.), Aime Laur (kassör), Lisa Åkerman
Lindblom (vice ordf.), Weikko Kuuzela, Kjell Lönberg, Tove Friis-Christensen
Suppleanter - Pia Turstam, Gunnar Berg, Martin Wallin, Tuula Vuorinen,
Revisor - Gunnar Hovsenius, revisorssuppleant - Arnold Dahlin
Valberedning - Bertil Ingelsson, Elly Hed, Per Alm
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året, dessutom två extra möten, där frågor om
bl a marknadsföring, reklam, olika arrangemang och skolkontakter diskuterats.
VKV hade 299 medlemmar i december 2010.
Ricardo Donoso har varit konstnärlig ledare enl. särskilt avtal.
Kontorist under året: Monika Patz-Strömstedt med tjänst 20 tim./vecka .
Öppettiderna har varit onsdag-torsdag kl. 12-17, fredag-söndag kl. 12-16. Liksom föregående
år har det tisdagar varit öppet endast för bokade grupper från t ex skolor, föreningar och
företag. Kontoristen har haft arbetstid för bl a marknadsföring.
VKV är medlem i Sveriges Konstföreningar (SK) och i Upplands Väsby Promotion (UVP ).
VKV har haft 19 utställningar under verksamhetsåret i Primus och Optimus (se bil. 1), varav
två jurybedömda salonger. En miniatyrsalong arrangerades samtidigt som akvarellsalongen.
Antalet besökare ökade under året med 1 340 till ca 4 840, varav ca 650 var skolelever.
Medlemmarna har fått inbjudan och information till varje vernissage. Två medlemsblad har
utkommit under året. En särskild grupp har som tidigare ombesörjt medlemsutskicken.
Vernissageinbjudningar och information liksom medlemsblad skickas numera även
elektroniskt till dem som så önskar. Nyhetsbrevet via Internet har 350 abonnenter.
Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats. Hemsidan har länk med bl a Edsviks
konsthall och informationsutbyte sker om resp. aktiviteter.
Årets program presenterades som föregående år i en tilltalande, praktisk och informativ
folder, som delades ut gratis till medlemmarna och andra intresserade. Även en s k “sticker”,
en kortversion av utställningsprogrammet framställdes.
För tionde året i rad delades “Väsby Konsthalls Akvarellstipendium till minne av Karin-ÖijeAbel” ut vid Akvarellsalongens vernissage. Denna gång till Boris Culjat, Stockholm. I år hade
141 konstnärer lämnat in 415 verk, 172 verk av 95 konstnärer antogs. Juryn bestod av Gunnel
Moheim, Guy Holmberg och Per-Arne Hansson. Kommunalrådet Eila Bromme invigde
akvarellsalongen och delade ut stipendiet. Harva Jazz förhöjde stämningen liksom föregående
år med svängig musik.
Till oktobersalongen lämnade 92 konstnärer in 267 verk, av vilka 99 verk av 44 konstnärer
antogs. Jury var Björn Bernström, Linda Bolander och Anna Åhlund.
I anslutning till sin utställning i februari berättade Bojana Radovic om sin konst. 2009 års
akvarellstipendiat Erik Cedervall höll en exposé över måleri och ledde ett samtal med tonvikt
på akvarellmåleri i anslutning till akvarellsalongen.
Vid Yrkesvävarnas och Väsby grundskolors årliga utställning bjöd vi för första gången in en
förskola, Fantasia, som arbetar utifrån en särskild pedagogik. Under den veckolånga
utställningen hade konsthallen mer än 800 besökare! Besöksrekord på så kort tid!
Höstens program inleddes med Proggens Affischer från 70-talets musikrörelse. 151 affischer
visade bredden, mångfalden och kreativiteten i denna konstform, som många arbetade med.

Vernissagedagen gav Södra Bergens Balalajkor en välbesökt och bejublad konsert. I
anslutning till utställningen höll Håkan Agnsäter, som samlat affischerna, och Christer
Temptander en orientering om affischkonst. Åke Killander gick igenom proggaffischer med
anknytning till 70-talets FNL-rörelse. Karin Frostensson berättade om sin konst utifrån sina
bilder.
Vernissagecaféerna med kaffe, hembakat bröd och smörgåsar i Konstifiket har liksom tidigare
varit mycket uppskattade. De har dessutom gett värdefull förstärkning till vår kassa. En stor
eloge till alla strävsamma damer anförda av Margot Mårtensson, som tagit över ansvaret efter
Ulla Carin Lasu, varmt avtackad vid den årliga vernissagegruppsträffen.
Ett stort tack även till alla frivilliga krafter, som bemannat konsthallen alla vernissagefria
helger.
Sammantaget var 2010 ett bra år ekonomiskt främst tack vare god försäljning av konst, som
överträffades såväl förväntan som budget.
VKV deltog i diskussionen om kulturen i Upplands Väsby och gav synpunkter på
kommunens förslag till kulturpolitiskt program.
VKV deltog även med information vid föreningsmässan i Väsby centrum 8 maj och liksom
under Bibliotekets familjedag 30 oktober.
Bland övriga frågor och aktiviteter kan nämnas:
Arbetet kring utställningarna med transporter och hängning av konstverken har i allt större
utsträckning ombesörjts av styrelsen och andra medlemmar. Färdigheten och kunskapen har
ökat betydligt.
Visning och presentationer av utställningar för företag, organisationer och föreningar har
genomförts.
15-årsjubileet uppmärksammades i anslutning till Ricardo Donosos utställning i december, ett
jubileum för både Ricardo och konsthallen. Flamencogitarr och konstmingel med samtal kring
vissa verk markerade det speciella med denna dag.
Våra sponsorer har glädjande nog blivit något flera.
En handbok för konsthallens verksamhet, som täcker in alla administrativa rutiner, ekonomihantering, ansvarsfördelning inom styrelsen m m har tagits fram.
Arbetet med att ordna helgvakter ombesörjs numera av kontoret.

Bil. 1
Utställningar 2010
- 17/1
23/1 - 14/2
23/1 - 14/2
20/2 - 14/3
20/2 - 14/3
20/3 - 18/4
20/3 - 18/4
24/4 - 23/5
24/4 - 23/5
25/5 - 30/5
25/5 - 30/5
25/5 - 30/5

Lena Lervik
Ingela Agger
Lars Agger
Jan Wiberg
Bojana Radovic
Cecilia Larsson
Håkan Eriksson
Akvarellsalong
Miniatyrsalong
Yrkesvävarna
Väsby Grundskolor
Förskolan Fantasia

4/9 - 26/9 Proggens affischer
4/9 - 26/9 Karin Frostensson
2/10 - 24/10 Oktobersalong
30/10 - 21/11 Johnny Pålsson
30/10 - 21/11 Lars Olof Kolsrud
27/11 - 19/12 Ricardo Donoso
27/11 - 19/12 Art Concept Store

Skulptur
Måleri, teckning
Måleri, skulptur
Måleri
Måleri, teckning
Måleri
Måleri
Jurybedömd salong
Salong öppen för alla
Vävd textil
Elevarbeten
Elevarbeten
Affischkonst
Måleri
Jurybedömd salong
Måleri
Måleri, teckning
Måleri
Måleri, teckning, foto
Objekt, installation

