Väsby Konsthalls Vänner - Verksamhetsberättelse 2013
Styrelse 2013
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, Pia Turstam,
Gunnar Berg
Suppleanter – Siv Lantz, Tuula Vuorinen
Revisor - Gunnar Hovsenius, revisorssuppleant – Rolf Kjärrman
Valberedning – Per Alm (Sammankallande), Elly Hed, Linda Bolander
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året. VKV hade ca 250 medlemmar i
december 2013.
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 haft 9 vernissager med 12 utställare samt 2 jurybedömda salonger under
verksamhetsåret i Primus och Optimus (se bil. 1). Dessutom hade Väsby Stöd (Tygtrycket och
Snicket) en utställning 23-26 augusti.
Antalet besökare var under året 5 508, varav 894 var skolelever.
Medlemmarna har fått inbjudan och information till varje vernissage. Ett medlemsblad har
utkommit under året.
Vernissageinbjudningar och information liksom medlemsblad skickas även elektroniskt till de
medlemmar som så önskar. Nyhetsbrevet via Internet hade 386 abonnenter i dec 2013
Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats. Hemsidan har länk med bl a Edsvik
Konsthall och informationsutbyte sker om resp. aktiviteter.
Konsthallen har en egen sida på Facebook.
VKV finns med i kulturportalen ”Kult i Väsby”.
Utställningarna presenterades som vanligt i en praktisk och informativ folder, som delades ut
gratis till medlemmarna och andra intresserade.
För 13 året i rad delades ”Väsby Konsthalls Akvarellstipendium” ut vid Akvarellsalongens
vernissage. Denna gång till Stina Rohdin, Stockholm. En nyhet för året var hedersomnämnande, som gick till Anita Kärrman och Björn Bernström.
138 konstnärer lämnade in 401 verk, 190 verk av 89 konstnärer antogs. Juryn bestod av Göran
Hulthén, Ulf Malmström och Ylva Sager. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Kristina
Klempt invigde akvarellsalongen och delade ut årets stipendium. Harva Jazz underhöll
besökarna med svängig musik.
Till höstens jurybedömda utställning 30x30 lämnade 124 konstnärer in 354 verk, av vilka 171
verk av 83 konstnärer antogs. En ökning från föregående år möjligen beroende på ändrade
tider för inlämning. Jury var Galina Davydtchenko, Weikko Kuuzela och Ingvar Staffans.
Väsby grundskolor och Väsby förskolor hade en gemensam utställning med temat Utsikt,
insikt, avsikt, vilket lockat till kreativitet i färg och form.

I anslutning till utställningarna Fined Art och Är detta konst? arrangerades en diskussion
kring just ämnet Är detta konst? 21/2. Några av de utställande konstnärerna deltog i ett
givande tankeutbyte med en intresserad skara VKV-medlemmar.
Vernissagecaféerna med kaffe, hembakat bröd och smörgåsar i Konstifiket har även under
detta år varit mycket uppskattade av konstsugna besökare och fortsatt att ge ett värdefullt
tillskott till föreningskassan. Vernissagegrupperna måste återigen prisas 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.
Särskilt tack till Stefan Gartz för IT-support, Mari Sofi Lorantz för utformning av affischer
och Lars Turstam för ljussättning och lokalvård inför vernissagerna. Och slutligen ett stort
tack till våra sponsorer, som ökat till 15. Vi visade vår tacksamhet genom att bjuda in dem till
sopplunch 22/3, något som fick ett glädjande positivt gensvar.
Sammantaget blev 2013 ett år med ett mycket gott ekonomiskt utfall.

Bland övriga frågor och aktiviteter kan nämnas:
Arbetet kring utställningarna med transporter och hängning av konstverken sköttes
huvudsakligen av styrelsen.
Visningar och presentationer av utställningar för företag, organisationer och
föreningar har genomförts.
Vårt träd i trappan med löv och äpplen bidrog med 7 900 kronor.
Arbetet med att ordna helgvakter ombesörjdes av kontoret. Styrelsemedlemmar har
öppnat och stängt lokalerna på helgerna.
En biblioteks/aktivitetsgrupp har bildats med uppgift att arbeta med aktiviteter kring
utställningar, samarbete med andra kulturintressenter som bibliotek, ABF m fl
En sammanställning och analys av konsthallen och dess publik har gjorts. Underlag
har främst varit besöksstatistik 2009-2012 och konstinköp. Dokumentet har
diskuterats inom styrelsen.
Inköp har gjorts av en grafikvagga, en Tv med USB-ingång för användning vid
utställningar och en grovdammsugare.
Medlemsbesök genomfördes under oktober i Mari-Sofi Loranz grafikverkstad.
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Utställningar 2013
19/1 19/1 16/2 16/2 16/3 16/3 20/4 23/5 23/5 -

10/2
10/2
10/3
10/3
14/4
14/4
19/5
31/5
31/5

Den dolda konsten
Optimuskvareteret
Fined Art
Är detta konst?
Akvarellsalong
Miniatyrsalong
Boris Culjat
Väsby Förskolor
Väsby Grundskolor

31/8 - 22/9 Vindar från Canaria
28/9 - 20/10 Hans Laurell
28/9 - 20/10 Jill Lindström
26/10 - 17/11 30x30
23/11 - 15/12 Olof Bendz
23/11 - 15/12 Dag Franzén
23/11 - 15/12 John Franzén

Blandade tekniker
Fotografier i Konstifiket
Gatukonst, affischer, objekt
Blandtekniker
Jurybedömd salong
Öppen för alla – i Konstifiket
Teckning, måleri, grafik
Elevarbeten
Elevarbeten
Grafik, måleri, skulptur, foto, objekt
Foto
Objekt, måleri
Jurybedömd salong
Teckning, måleri
Måleri
Måleri

