Väsby Konsthalls Vänner - Verksamhetsberättelse 2011
Styrelse 2011
Ordförande - Anders Skarin
Ordinarie ledamöter - Åsa Bjurberg Gartz (sekr.), Gun-Britt Welander (kassör), Lisa Åkerman
Lindblom (vice ordf.), Weikko Kuuzela, Kjell Lönberg, Tove Friis-Christensen
Suppleanter - Pia Turstam, Gunnar Berg, Tuula Vuorinen, Siv Lantz
Revisor - Gunnar Hovsenius, revisorssuppleant - Arnold Dahlin
Valberedning – Per Alm (Sammankallande), Elly Hed, Linda Bolander
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. Dessutom ett särskilt möte för
diskussion av framtidsfrågor.
VKV hade 270 medlemmar i december 2011.
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. Tisdag har varit
öppen endast för bokade grupper från t ex skolor, föreningar och företag. Kontoristen har då
haft arbetstid för marknadsföring och guidning.
VKV är medlem i Sveriges Konstföreningar (SK) och i Upplands Väsby Promotion (UVP ).
VKV har arrangerat 16 utställningar under verksamhetsåret i Primus och Optimus (se bil. 1),
varav två jurybedömda salonger. En miniatyrsalong arrangerades samtidigt som
akvarellsalongen.
Antalet besökare var under året 4 349, varav ca 730 var skolelever.
Medlemmarna har fått inbjudan och information till varje vernissage. Tre medlemsblad har
utkommit under året.
Vernissageinbjudningar och information liksom medlemsblad skickas numera även
elektroniskt till dem som så önskar. Nyhetsbrevet via Internet hade ca 350 abonnenter.
Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats. Hemsidan har länk med bl a Edsviks
konsthall och informationsutbyte sker om resp. aktiviteter.
VKV deltog också i kulturportalen ”Kult i Väsby”.
Utställningarna presenterades som tidigare i en praktisk och informativ folder, som delades ut
gratis till medlemmarna och andra intresserade. Likaså framställdes s k “stickers”, en
kortversion av utställningsprogrammet.
För elfte året i rad delades “Väsby Konsthalls Akvarellstipendium” ut vid Akvarellsalongens
vernissage. Denna gång till Ulla Taflin, Lerdala (utanför Skövde). 130 konstnärer lämnade in
371 verk, 126 verk av 61 konstnärer antogs. Juryn bestod av Boris Culjat, Göran Hulthén och
Eliana Borozanov. Kultur-och fritidsnämndens ordförande Kristina Klempt invigde akvarellsalongen och delade ut stipendiet. Harva Jazz förhöjde stämningen liksom föregående år med
svängig musik.
Till salong 30x30 lämnade 59 konstnärer in 161 verk, av vilka 101 verk av 51 konstnärer
antogs. Jury var Mats Åkerman, Annika Lindfors och Gerald Steffe. Antalet anmälningar var
klart mindre än förväntat. Varför är svårt att veta. Det räckte inte till att fylla våra två salar.
Dilemmat löstes genom att Weikko Kuuzela kunde ställa upp med en egen utställning i
Primus byggd på temat Atlas der alten Welt.
Väsbypentagrammet var en utställning, som stack ut det här året. Fem vinklar utplacerade i
kommunen med Konsthallen i pentagrammets centrum. Ett fint inslag blev det arbete, som en

klass i Runbyskolan gjorde kring pentagrammet. Klassen dokumenterade sitt arbete i
fotografier, som sammanfattades i en särskild utställning i konsthallen.
Efter medverkan föregående år av förskolan Fantasia samtidigt med Yrkesvävarnas och Väsby
grundskolors utställning gick i år inbjudan ut till kommunens samtliga förskolor. 9 av dem
antog denna. Primus fylldes av skaparglädje, färger och former och unga konstnärer, som på
vernissagen bjöds på saft och kakor.
Vernissagecaféerna med kaffe, hembakat bröd och smörgåsar i Konstifiket ger liksom tidigare
en god grund för en positiv konstupplevelse. De är dessutom något av en guldgruva, som år
efter år givit ett värdefullt ekonomiskt bidrag till föreningens kassa. Återigen en stor eloge till
våra strävsamma damer för allt arbete och all tid, som de oförtröttligt lägger ner på dessa
caféer.
Ett stort tack även till de medlemmar, som bemannat konsthallen alla vernissagefria helger.
Tack även till Blomsterpinglan, som skänkte en blomma till varje vernissage.
Sammantaget blev 2011 ett år med tillfredsställande ekonomiskt utfall.
VKV deltog i dialogmöte om nya kulturhuset
VKV deltog även med information vid föreningsmässan i Väsby centrum 1 oktober.
Bland övriga frågor och aktiviteter kan nämnas:
• Arbetet kring utställningarna med transporter och hängning av konstverken sköttes
även i år huvudsakligen av styrelsen och andra medlemmar.
• S k framtidsfrågor diskuterades vid ett särskilt styrelsemöte. Ett underlag utarbetades,
som genererade ett antal åtgärder.
• En säkerhetsinformation för vaktande har utarbetats efter en incident vid en helgvakt.
Genom rådigt ingripande kunde skada undvikas.
• Belysning, vägguttag och utrymningsskyltar har setts över. Nya lampor har köpts in.
• Ny kopiator har också inköpts.
• Ett konstbibliotek har upprättats genom tillskott av utgallrade böcker vid
kommunbibliotekets flytt till nya lokaler.
• Visning och presentationer av utställningar för företag, organisationer och föreningar
har genomförts.
• Kultur- och fritidsnämnden hade sitt möte 13 dec. i konsthallen och fick en guidad
visning.
• Våra sponsorer har glädjande nog blivit något flera.
• Vårt träd i trappan med löv och äpplen bidrog med 11 300:- kr.
• Arbetet med att ordna helgvakter ombesörjdes av kontoret.

Bil. 1
Utställningar 2011
15/1 - 6/2
15/1 - 6/2
12/2 - 6/3
12/2 - 2/3
12/3 - 10/4
12/4 - 10/4
16/4 - 1/6
16/4 – 15/5
18/5 – 26/5
18/5 - 26/5
28/5 - 1/6

Jörgen Martinsson
Ingvar Staffans
Staffan Tolsén
KIDS
Akvarellsalong
Miniatyrsalong
Väsbypentagrammet
Tecken i tiden
Väsby Förskolor
Väsby Grundskolor
Yrkesvävarna

3/9 - 25/9 Wäsby Konstnärsgille
1/10 - 16/10 Linjer
1/10 - 23/10 Former
29/10 - 20/11 30x30
26/11 - 18/12 HAKA

Måleri, teckning
Måleri
Måleri, objekt
Fotografi
Jurybedömd salong
Salong öppen för alla
Land Art
Blandade tekniker
Elevarbeten
Elevarbeten
Vävd textil
Måleri, objekt
Teckning
Skulptur
Jurybedömd salong
Måleri, skulptur, fotografi,
installation, video, blandteknikobjekt

