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5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

Tack till sponsorerna
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Mannen från Pajala

Långsamhet



Väsby Konsthalls Vänner, VKV

Föreningen Väsby Konsthalls Vänner är en ideell förening som an-
svarar för utställningsverksamheten i Väsby Konsthall i samarbete 
med Ricardo Donoso, Konsthallens grundare.

Bli Konsthallsvän och bidra med det du vill och kan och bli en 
del av gemenskapen!

I entrén till Konsthallen finns ett sponsorträd. För 100 kronor 
får du ditt namn på ett löv och för 500 kronor ditt namn på ett 
äpple. Köp löv och äpplen och låt trädet grönska och bära mycket 
frukt!

Väsby Konsthall - närmare än du tror!



14 januari – 12 februari

Bo Mossberg

Lusten att teckna och måla har gett ett ständigt flöde av bilder 
genom åren. Det kan bli en snabbteckning på en familjemedlem 
eller pendeltågsresenär eller att jag fångar ett landskap ibland 
skissartat och snabbt – innan det speciella 
ljuset passerat – eller så penslar jag nog-
grant fram blänket i en skalbagges täck-
vingar. Naturintresset har också lett till bok-
illustrationer med blommor, svampar och 
insekter.

En stor inspirationskälla har även jazzmusiken varit, den
visade mig att bild och musik hör samman 

i rytm, form och komposition.

Arbetet med en ny upplaga av 
Den nya nordiska floran pågår, 

så pensionärslivet får vänta.

Bo Mossberg



18 februari – 12 mars

Annette Ahrenberg

Jag väljer frid
Speglingar ur tiden
Introspektion och medvetenhet i en värld 
 som gått för långt ifrån sig själv

Jag väljer frid
Även om resan hem är lång så är den ljuvlig, och möjlig

Annette Ahrenberg

Annette Ahrenberg arbetar i olika tekniker och med olika 
media. Som konstnär har hon utvecklat en konstnärlig 
bredd både när det gäller material och personlig utveckling. 
Vad är ett liv, vad är en människa och varifrån kommer vi, 
är frågor som Annette vill utforska genom sin konst.
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18 februari – 12 mars

Carola Edlund

See within, it shines
När människan med sin egen inneboende lyskraft

förenar sig med alltings härlighet, lyfter hon sig själv
och sinnets förmåga att förändra sig själv och världen.

För mig är konsten platsen där de stora frågorna får ställas, där 
inga svar finns och där tanken är fri. Jag vill med min utställning 
ge uttryck för just den friheten vi alla bär inom oss.

Behovet av att skapa och gestalta den resa det innebär att vara 
människa, driver mig. Kroppen får agera symbol för de steg vi tar 
i vårt sökande efter oss själva och meningen med våra liv.
Jag vill med mina verk väcka tankar och frågor som ger plats för 
livsbegrundan – vem är jag bakom maskerna jag bär? Konsten är 
min karta och kompass på den resan som är utan mål men fylls 
med mening.

Jag arbetar med både måleri och skulptur där människan är 
central liksom platsen jag utgår ifrån.
Det är ur vår längtan efter sitt själv, allting springer.

Carola Edlund



18 mars – 9 april

Gunilla Sköld Feiler

Det lyckliga fåtalets öar
Vilka öar är ”det lyckliga fåtalets öar”?

Var ligger de?

De ”orörda” öarna därnere från ett flygplansfönster? Eller den 
egna privilegierade täppan eller reservatet? Privat och kanske 
isolerad. Eller rentav en dröm, en fantasi framburen av en idé om 
något annat, väsensskilt? Något som konsten ständigt söker.

Gunilla Sköld Feilers arbeten skjuter nya skott i dessa marker.

Påskstängt 10 april – 21 april



18 mars – 9 april

Linda Lasson

Jag arbetar som textilkonstnär i Västernorrlands län och broderar 
med svart sytråd på olika material. Jag vill visa att man kan göra 
mer av broderi än vad man vanligtvis tänker, att det också kan 
vara annat än korsstygn. Ett broderi kan väcka medvetenhet om 
aktuella ämnen. Jag vill att mina bilder ska få oss att tänka till.

En inspiration till mina broderier är min tid i de jämtländska 
fjällen där jag levde nära den samiska kulturen och där flera av 
mina broderier även handlar om den situation de lever i. En annan 
stor kraftkälla är närheten till naturen och hur vi behandlar den.

Linda Lasson

Påskstängt 10 april – 21 april



22 april – 21 maj

Akvarellsalong

Ända sedan starten har Väsby Konsthall arrangerat en årlig akva-
rellsalong. Vi som arbetar i Konsthallen vet att ni är många som 
idogt och med stor passion ägnar er åt akvarellmåleri. Genom 
Akvarellsalongen erbjuder Konsthallen alla er en möjlighet att 
få era alster bedömda av en jury. I bästa fall antagna och presen-
terade för en publik. För oss på Konsthallen är det en av årets 
höjdpunkter, när vi får ta emot alla dessa konstverk från när och 
fjärran. Vi återser med glädje dem som varit med både en och 
flera gånger och dem som prövar lyckan för första gången.

Som vanligt får högst tre verk lämnas in, personligen, genom 
ombud eller per post onsdag 5 april kl. 12-17, torsdag 6 april 
kl. 12-17 och söndag 9 april kl. 12-16. Vi erbjuder inte digital 
inlämning.

Regler och inlämningsblankett finns på Konsthallens hemsida. 
En jury bestående av konstnärer – med olika sammansättning 
varje år – gör ett urval bland de inlämnade verken.



29 maj – 10 juni

Elevsalong

Vi fortsätter hävda att Konsthallens lokaler lämpar sig väl för 
elevarbeten av alla de slag. Nu finns en idé från skolhåll att 
uppgradera och fördjupa arbetet med uttagningen av alster från 
skolornas år 6 till 9. I den ena av hallarna kommer i år skolornas 
jurybedömda alster att presenteras. Det är det nya! Då har bara 
10 - 25 verk från varje skola lämnats in av bildlärarna och eleverna 
får en föraning om hur framtiden kan kännas för den som satsar 
på en konstnärlig framtid. Alla elevbilder kan innan dess ha varit 
utställda på respektive skola. En jury i Konsthallen granskar och 
sorterar. Vilket kan betyda att allt inte kommer med!

I den andra hallen kommer förskolorna att visa sina projekt precis 
som vanligt.

Vi välkomnar alla Väsbys skolor att anta denna nyhet och ser fram 
emot stort deltagande.

Nationaldagsstängt 3 juni – 6 juni



13 augusti – 18 augusti

Väsby Stöd och Omsorg

Väsby Stöd och Omsorg driver i kommunal regi verksamheter 
som skapar möjligheter för kreativa personer med olika stödbehov 
att uttrycka sig genom konst och konsthantverk.

I år blir det sjätte året som konstnärer från Väsby Stöd och 
Omsorg visar upp sig i en samlingsutställning i Väsby Konsthall. 
Här samsas en mångfald av uttryck – måleri, teckning, 
installationer, foto samt verk i trä och textil.



26 augusti-17 september

Pia Fonnesbech

Pia Fonnesbech, som bor i Danmark, är kolorist och mycket 
fascinerad av mönster som hon jobbat med sedan slutet på 
80-talet. De sista tio åren har Pia mest arbetat med stilleben, 
oftast i komplementfärgerna. Hon arbetar också med skulptur.

Ljus heter en vandringsutställning som Pia nu arbetar med och 
som visas fram till 2018 på olika platser i hela Norden, senast på 
Grönland. Utställningen hyllar ljuset och färgerna i Norden och 
nu får Väsby Konsthall ta del av det nordiska uttrycket.



26 augusti – 17 september

Fyra glaskonstnärer i tiden

Ebba von Wachenfeldt blåser själv och skulp-
terar sina konstverk i Skeppsta hytta. Hon är 
influerad av den japanska kulturen och jobbar 
ofta med temat förgänglighet, med organiska 
former och med starka färger. Luftrummet 
omkring konstverket är lika viktigt som själva 
föremålet – för att bilda en fortsättning. Det 
essentiella är upplevelsen i nuet – att vara.

Irina My arbetar med glaskonst, ljusdesign och 
formgivning, ofta i offentlig miljö. Materialets 
unika egenskaper är utgångspunkten – ljusreflek-
tioner, färgnyanser och formbarheten. Irina My 
fascineras av detaljer, mönster och formspråk och 
hur färger och form har en relation. Målet är att 
skapa en helhet, inspirerad av naturen och 
vardagens mystik.

Kjell Jansson arbetar i huvudsak med två ma-
terial, keramik och glas. Glaset har tagit över 
mer och mer, och han framställer glaset på 
Bergdalahyttan nere i glasriket Småland. 
Det är mest sandgjutet glas Kjell jobbar med. 
Glasets transparens ger fantastiska möjlig-
heter och det är en utmaning för honom.

Nina Westman, med bakgrund inom scen-
konsten, arbetar tvärvetenskapligt med 
glasdesign, performance och installationer. 

Hon balanserar ofta på skiljelinjen mellan 
tillämpad konst och performancekonst. 

Nina arbetar ofta i olika glastekniker, ofta avbildande 
och/eller i relation till den mänskliga kroppen.



23 september – 15 oktober

Leif Moberg

Jag känner för snapshots i vardagen, människor i rörelse – 
bakgrunden och staffagefigurer är lika viktigt som frontföremålen. 
Tänker mycket på ljuset, kompositionen och spänsten i linjerna. 
Färgerna blir vad jag känner för som fungerar tillsammans.
Tekniken är olja på duk, målar mest med palettkniv, trasor och 
fingrar. Lägger tunt så duken delvis lyser igenom.

Leif Moberg

”Denne konstnär har en gedigen utbildning och arbetar mycket 
professionellt i en alldeles egen stil. Motiven verkar vara i rörelse, 
som i en film. Mycket skickligt.”

Ur herr Lows konstkrönika i juni 2016



23 september – 15 oktober

Jesper Eriksson

Jag jobbar med bl.a. grafik, 
skulptur, foto, måleri, 
reliefer och gör om gitarrer 
till unika konstverk. Jag 
är öppen för de flesta 
uttrycksmedlen inom 
konst.

Det jag försöker få sagt 
med mitt konstnärskap är 
att jag vill hitta ett uttryck 
som man reagerar inför 
och tycker är vackert på 
antingen det ena eller det 
andra sättet. Konst som 
kanske kan göra att folk 
stannar upp och tittar 
lite extra. Kanske skapa 
lite eftertänksamhet i 
vardagen. Vända lite på 
begreppen som att kanske 
göra en blå himmel grön 
och ett huvud på en 
skulptur alldeles för litet 
eller en fot alldeles för stor.

Något som jag fascineras över är att hitta former som står emot 
tidens gång. Jag inspireras av starka grafiska uttryck som mycket 
finns i streetart men även uttrycksfulla äldre konstverk som går 
tillbaka hundratal/tusentals år. Former som inte följer några 
trender utan även tilltalar betraktaren för all framtid.

Jesper Eriksson



21 oktober – 12 november

30 X 30

Den kvadratiska salongen fortsätter!

Vår populära 30 x 30-utställning fortsätter med oförminskad 
styrka. Att begränsa sig till en kvadratisk yta sätter konstnären på 
prov. Det är så långt ifrån marinformatet man kan komma men 
det går bevisligen att få in en båt även i det formatet. Vi lägger oss 
inte i motivet men tekniken ska inte vara akvarell. Det spar vi till 
akvarellsalongen.

Kan man få till en tredimensionell 30x30 så är det helt OK!
Högst tre verk får lämnas in – personligen, genom ombud eller 
per post onsdag 11 oktober kl. 12-17, torsdag 12 oktober 
kl. 12-17 och söndag 15 oktober kl. 12-16.

En jury väljer ut de bilder som anses bäst och passar formatet. Vi 
erbjuder inte digital inlämning. Regler och anmälningsblankett 
finns på Konsthallens hemsida.



21 oktober – 12 november

Marita Olsson

Jag arbetar i 
gränslandet mellan 
snickeri och konst. 
De flesta av mina 
alster kan ha en 
praktisk funktion 
men det är för mig 
inte det viktigaste. 

Jag vill förmedla 
livsglädje i färg och 
form - ibland humor. 
Jag hoppas kunna 
lysa upp en vrå i 
något hem. Det 
roligaste är skåp, dem 
kan man variera i 
oändlighet. 

Men jag tillverkar 
också stolar, bord, 
ljusstakar och mycket 
mera, även rena 
konstföremål. Jag 
jobbar i lokala träslag 
som jag köper från en 
liten bondsåg. 

Ibland gör jag inslag av andra material, oftast järn, någon gång 
keramik eller glas.

Marita Olsson



18 november – 10 december

Transit/Välitila

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet Konstprojektet Transit/Välitila är en del av den Finska statens 
officiella program för att fira Finland 100 år. Firandet pågår 
under 2017 i både Finland och Sverige och i flera andra 
länder.  Jubileumsårets program tar upp dels Finlands 100 år av 
självständighet, dels nutiden och framtiden.

I konstprojektet Transit/Välitila ingår konstnärer och artister 
från Sverige och Finland. Idén och målet med projektet är att 
beskriva och lyfta fram betydelsen av att ha två kulturer med 
sig i bagaget och med finskheten som gemensam nämnare. Vad 
händer när konstnärer och artister möter andra vanor, beteenden 
och värderingar än de erfarenheter som de har i sin ryggsäck från 
hemlandet? Den processen har alla som medverkar i Transit/
Välitila genomgått. Alla har finska rötter men livsödena är olika 
och i utställningen kommer finska, 
ingermanländska och karelska konstnärer 
att möta sverigefinska konstnärer.

Konstprojektet Transit/Välitila vill belysa 
tillståndet att äga två kulturer och om 
tillståndet mittemellan: Välitila/Transit.



Utställningsprogram 2017
Våren 2017
14/1–12/2 Bo Mossberg måleri, teckning
18/2–12/3 Annette Ahrenberg måleri, installationer
 Carola Edlund skulptur, måleri
18/3–9/4 Gunilla Sköld Feiler måleri, installationer
 Linda Lasson broderi
10/4–21/4 Påskstängt
22/4–21/5 Akvarellsalong jurybedömd salong
29/5–10/6 Elevsalong/Skolor i Väsby elevarbeten
3/6–6/6 Stängt

Hösten 2017
13/8–18/8 Väsby Stöd och Omsorg måleri, konsthantverk, foto
26/8–17/9 Pia Fonnesbech måleri
 Ebba von Wachenfeldt, Irina My, 
 Nina Westman, Kjell Jansson glaskonst
23/9–15/10 Jesper Eriksson trä, skulptur, måleri, grafik
 Leif Moberg måleri
21/10–12/11 Marita Olsson trä 
 30 X 30 jurybedömd salong
18/11–10/12  Transit/Välitila måleri, installationer, musik
 Curator: Sarianna Krantz

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com • Pg 656206-0

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Välkommen som Konsthallsvän!
Mer information om Konsthallen och Väsby Konsthalls Vänner får du genom vår 
hemsida och Facebook. Eller så ringer du. Och allra bäst - kom till Konsthallen!

Tack till sponsorerna!

21 januari - 19 februari

Korkea Lakeus - Österbotten

25 februari - 25 mars

Jonas Högström

25 februari - 25 mars

Valdemar Cher

25 februari - 25 mars

Tania Krosse

31 mars - 29 april

Akvarellsalong

5 maj - 16 maj

Yrkesvävarna

Jag är en traditionell skulptör med lera, gips och brons som mina 
material. Jag tröttnar aldrig på att sitta med en klump lera och 
forma, tänka och drömma. Det är det jag vill och som jag hela 
tiden strävar efter att få göra. Hantverket tar mycket tid men det 
är ju också en del av skapandet. Alla moment är lika spännande 
och mina skulpturer gjuter jag själv.

Jag har gjort ett femtontal offentliga skulpturer, alla i brons. Mitt 
senaste offentliga uppdrag är en skulptur, Helgpappa, som place-
ras våren 2012 här i Upplands Väsby.

Mina motiv söker jag så nära det går. Anstränger mej för att inte 
gå över ån efter vatten, vill att motiven ska tränga sig på – allt från 
hjärta och smärta till dammsugning.

Min konst är en reaktion på en värld som i panik efter förra år-
hundradets ondska skapar ett självdestruktivt samhälle präglat av 
det pseudorationella, (dys)funktionella, jordförstörande, mätbara, 
vinstmaximerande, opersonliga och blodfattiga. Med modernis-
men och postmodernismen förpassade till historiens kyrkogårdar 
(museerna) står konsten idag inför nya utmaningar - som att bl. a. 
på nytt behöva försvara sin frihet och till och med sitt egenvärde 
- och vacklar i väntan på att estetiserande kvasifilosofer och själv-
utnämnda mentorer (kuratorer) ska vägleda den i globaliseringens 
återvändsgränder ...

Viljan att försvara min identitet mot den destruktiva lögn- och 
girighetskulturens växande tryck är det som driver mig och för-
hoppningsvis avspeglar sig i mina konstverk.

Längtan bort från den värld som man kan beskriva, manipulera 
och förment behärska men som samtidigt saknar det väsentliga, 
det unika och det totala är det som jag önskar att ge uttryck för i 
min konst. Ordets förhållande till ett konstverk är också det som 
intresserar mig.

Det handlar för mig om att skapa min egen värld och fylla den 
med eget innehåll, att låta tiden försvinna och tillvaron förvandlas 
till en metafor eller en tidlös chimär, något man lätt kan låta sig 
dras till men har svårt att slita sig loss ifrån.

Att måla akvarell har rötter långt ner i historien. För redan de 
gamla egyptierna … Så dagens akvarellister fullföljer en lång tra-
dition, när de uttrycker sig i ”vått i vått” eller ”vått på torrt”. Det 
är grundteknikerna, men med dem kan uttrycken bli otaliga.

Akvarellsalongen 2011 blev en succé på flera sätt – inte minst 
kvalitativt. Den vill vi förstås gärna upprepa och varför inte 
överträffa. Därför inbjuder vi till Akvarellsalong 2012. Högst tre 
verk får lämnas in 20-22 mars under ordinarie öppettider – per-
sonligen, via ombud eller per post. En jury gör ett urval bland de 
inlämnade verken.

Under en lång rad av år har Yrkesvävarutbildningen i Upplands 
Väsby haft utställningar i Väsby Konsthall. Nu, när utbildningen 
tyvärr är nedlagd, är det dags att visa vilken kunskap, kreativitet 
och mångsidighet, som Yrkesvävarna, av vilka många faktiskt är 
yrkesverksamma, ger prov på i sina verk.

Högt ovanför …
Konsten i denna utställning av Ryhmä 12 har sitt ursprung
på andra sidan Bottenviken,
i de ändlösa vidderna i södra Österbotten,
där skapandet frodas överallt, mellan himmel och jord.

Denna landskapets ständiga visuella verklighet
föder ett kraftfullt arv av bildkonst
som i sin starka uttrycksfullhet blir universell.

Ryhmä 12 är en grupp konstnärer i Seinäjokis konstförening i 
Österbotten. Gruppen har utställningar både i Finland och andra 
länder och består av konstnärerna Liisa Malkamo, Liisa Äärynen, 
Tiina Laasonen, Minna Herrala, Riitta Ylinen, Elina Hannula-
Ketola, Elina Försti, Anne Rossi, Seppo Kari, Seppo J. Tanninen, 
Keijo Nevaranta och Heikki Mäki-Tuuri.

Utställningsprogram 2012
Våren 2012
21/1-19/2 Korkea lakeus måleri, grafik, skulptur
25/2-25/3 Jonas Högström skulptur
25/2-25/3 Valdemar Cher måleri
25/2-25/3 Tania Krosse måleri
31/3-29/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
5/5-16/5 Yrkesvävarna vävd textil
23/5-1/6 Väsby Förskolor elevarbeten
23/5-1/6 Väsby Grundskolor elevarbeten

Hösten 2012
1/9-30/9 Galina Davydtchenko grafik, måleri
1/9-30/9 Hans Meerveld måleri
6/10-28/10 Berit Melin måleri
6/10-28/10 Africa Coll måleri
10/11-16/12 Vintersalong jurybedömd salong

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com • Pg 656206-0

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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15 januari - 6 februari

Ingvar Staffans

15 januari - 6 februari

Jörgen Martinsson

12 februari - 6 mars

Staffan Tolsén

12 februari - 2 mars

KIDS

12 mars - 10 april

Akvarellsalong

16 april - 15 maj

Väsbypentagrammet

Jag vill betona det slumpmässiga, det tillfälliga, det till synes ovä-
sentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplane-
rat, utan medveten avsikt. En snörstump, en sten, en skugga, ett 
spår i asfalten, ett snöfält på en mörk fjällsida, en förflugen tanke 
vid uppvaknandet kan leda till att jag får inspiration att jobba 
vidare. 

Men ibland är det så att allt står stilla, men då brukar jag chansa 
och ge mig på något gammalt, halvlyckat konstverk och försöka 
förändra det. Pang - plötsligt är inspirationen där och då har jag 
på några minuter skapat något. 

Eller så är den det inte... och då är det dags att hänga läpp ett tag. 

Eller ta en kopp kaffe... 

Jörgen Martinsson är en sökande konstnär som med stor integri-
tet och originalitet utforskar formens och språkets möjligheter att 
nå varats utmarker. Likt forskaren söker han uttryck för upplevel-
ser, starka och svårartikulerade, som formar oss och sätter gränser 
för våra horisonter.

Sedan studietiden på Konsthögskolan, under ledning av profes-
sorerna Arne Jones och Asmund Arle, arbetar han metodiskt och 
tyst, fri från tidens trender och moden. Han har utmanat tankens 
kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat stillhet där 
tidens flöde tycks hejdat med aska, pigment och järntråd.

Leif Bolter

Staffan Tolsén som ställer ut objekt och måleri, började som 
porträttmålare, men han ville få ut mer av skapandet än att enbart 
återge ytan, dvs. utseendet. Han ville tränga djupare, eftersom 
han vet att den fotografiska återgivningen “ljuger”. Den avslöjar 
ingenting av det avmålade subjektets inre värld, som egentligen 
berättar sanningen.

Staffan har alltid med hjälp av färger och formantydningen för-
sökt återge den själsliga dimensionen, men under de senaste åren 
har han velat gå ännu ett steg längre i sitt andliga skapande. Ta 
hans kanske mest talande verk: Äggets mirakulösa styrka!

Imi Markos & Gaby M Tolsén

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar
Poulsen. Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt 
av barn. Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, 
som kan ha lika mycket att berätta som en vuxen människa.

Vad har Anders Zorn och Väsby Konsthall gemensamt? Jo, natuligt-
vis kärleken till akvarellmåleriet! Det är därför som Väsby Konsthalls
Vänner år efter år bjuder in till en jurybedömd akvarellsalong. Och
vi gläder oss åt det stora gensvaret från akvarellister över hela landet. 
Akvarellmåleriet utvecklas och förändras ständigt och variationerna 
i motiv, färger och utförande är förbluffande många. Därför är det 
alltid lika spännande att varje år ta del av de verk som strömmar in.
 
Så väl mött till ännu en Akvarellsalong! Inlämning av verk till 2011 
års salong kan göras personligen, genom ombud eller per post
22-24 februari under ordinarie öppettider. En jury gör ett urval 
bland inlämnade verk.

Miniatyrsalong
För två år sedan föddes en ny tradition i Väsby Konsthall – en 
Miniatyrsalong öppen för alla! Måtten att hålla sig inom är en 
kvadratdecimeter, kvadratisk, rund, rektangulär… inklusive ram, 
passepartout och sockel. Välkommen att lämna in under samma 
tider som till Akvarellsalongen!

Kan fem hörn och en världshistoria av mytologi, symbolism och 
betydelser räcka för att människor ska måla upp en stjärna och 
Sveriges förmodligen största Land Art-projekt för sitt inre? Land Art
är en konstform som uppstod i USA på sextiotalet. I korthet går det
ut på att man använder sig av landskapet och där utför sin konst.
 Väsbypentagrammet är en hyllning till fantasin och tankens 
kraft. För det är ju bara i huvudet på betraktaren som den femud-
diga stjärnan blir verklighet. Med exakta vinklar och placeringar 
lägger konstnärsduon Diagram, Anders Granberg och Lars 
Lengquist, pentagrammets mittpunkt i Väsby Konsthall där också 
en utställning om projektet visas. www.diagram.se 

Tecken i tiden
Här visas konst som tangerar religionens ritualer utan att vara 
religiös. Man kan ana ockulta och rituella spår i olika tankemöns-
ter. Det finns något ordlöst som träffar hjärtat innan motiven når 
hjärnan. Med konstnärer vars verk hamnar i gränstrakterna mel-
lan dröm och verklighet erbjuder vi upplevelse utöver det vanliga!

Utställningsprogram 2011
Optimus och Primus
Våren 2011
15/1 – 6/2 Jörgen Martinsson måleri, skulptur 
15/1 – 6/2 Ingvar Staffans måleri  
12/2 – 6/3 Staffan Tolsén måleri, objekt 
12/2 – 2/3 KIDS fotografi  
12/3 – 10/4 Akvarellsalong jurybedömd salong 
12/3 – 10/4 Miniatyrsalong öppen för alla 
16/4 – 1/6 Väsbypentagrammet  Land Art  
16/4 – 15/5 Tecken i tiden blandade tekniker 
18/5 – 26/5 Väsby Förskolor elevarbeten
18/5 – 26/5 Väsby Grundskolor elevarbeten
28/5 – 1/6 Yrkesvävarna vävd textil

Hösten 2011
3/9 – 25/9 Wäsby Konstnärsgille måleri, objekt
1/10 – 16/10 Linjer teckning 
1/10 – 23/10 Former skulptur
29/10 – 20/11 30 x 30 jurybedömd salong 
26/11 – 18/12 haka måleri, skulptur, fotografi, 
    installation, video,
    blandteknikobjekt

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

”Stormen” av Boris Culjat, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2010 
till minne av Karin Öije Abel
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15 januari - 6 februari

Ingvar Staffans

15 januari - 6 februari

Jörgen Martinsson

12 februari - 6 mars

Staffan Tolsén

12 februari - 2 mars

KIDS

12 mars - 10 april

Akvarellsalong

16 april - 15 maj

Väsbypentagrammet

Jag vill betona det slumpmässiga, det tillfälliga, det till synes ovä-
sentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplane-
rat, utan medveten avsikt. En snörstump, en sten, en skugga, ett 
spår i asfalten, ett snöfält på en mörk fjällsida, en förflugen tanke 
vid uppvaknandet kan leda till att jag får inspiration att jobba 
vidare. 

Men ibland är det så att allt står stilla, men då brukar jag chansa 
och ge mig på något gammalt, halvlyckat konstverk och försöka 
förändra det. Pang - plötsligt är inspirationen där och då har jag 
på några minuter skapat något. 

Eller så är den det inte... och då är det dags att hänga läpp ett tag. 

Eller ta en kopp kaffe... 

Jörgen Martinsson är en sökande konstnär som med stor integri-
tet och originalitet utforskar formens och språkets möjligheter att 
nå varats utmarker. Likt forskaren söker han uttryck för upplevel-
ser, starka och svårartikulerade, som formar oss och sätter gränser 
för våra horisonter.

Sedan studietiden på Konsthögskolan, under ledning av profes-
sorerna Arne Jones och Asmund Arle, arbetar han metodiskt och 
tyst, fri från tidens trender och moden. Han har utmanat tankens 
kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat stillhet där 
tidens flöde tycks hejdat med aska, pigment och järntråd.

Leif Bolter

Staffan Tolsén som ställer ut objekt och måleri, började som 
porträttmålare, men han ville få ut mer av skapandet än att enbart 
återge ytan, dvs. utseendet. Han ville tränga djupare, eftersom 
han vet att den fotografiska återgivningen “ljuger”. Den avslöjar 
ingenting av det avmålade subjektets inre värld, som egentligen 
berättar sanningen.

Staffan har alltid med hjälp av färger och formantydningen för-
sökt återge den själsliga dimensionen, men under de senaste åren 
har han velat gå ännu ett steg längre i sitt andliga skapande. Ta 
hans kanske mest talande verk: Äggets mirakulösa styrka!

Imi Markos & Gaby M Tolsén

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar
Poulsen. Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt 
av barn. Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, 
som kan ha lika mycket att berätta som en vuxen människa.

Vad har Anders Zorn och Väsby Konsthall gemensamt? Jo, natuligt-
vis kärleken till akvarellmåleriet! Det är därför som Väsby Konsthalls
Vänner år efter år bjuder in till en jurybedömd akvarellsalong. Och
vi gläder oss åt det stora gensvaret från akvarellister över hela landet. 
Akvarellmåleriet utvecklas och förändras ständigt och variationerna 
i motiv, färger och utförande är förbluffande många. Därför är det 
alltid lika spännande att varje år ta del av de verk som strömmar in.
 
Så väl mött till ännu en Akvarellsalong! Inlämning av verk till 2011 
års salong kan göras personligen, genom ombud eller per post
22-24 februari under ordinarie öppettider. En jury gör ett urval 
bland inlämnade verk.

Miniatyrsalong
För två år sedan föddes en ny tradition i Väsby Konsthall – en 
Miniatyrsalong öppen för alla! Måtten att hålla sig inom är en 
kvadratdecimeter, kvadratisk, rund, rektangulär… inklusive ram, 
passepartout och sockel. Välkommen att lämna in under samma 
tider som till Akvarellsalongen!

Kan fem hörn och en världshistoria av mytologi, symbolism och 
betydelser räcka för att människor ska måla upp en stjärna och 
Sveriges förmodligen största Land Art-projekt för sitt inre? Land Art
är en konstform som uppstod i USA på sextiotalet. I korthet går det
ut på att man använder sig av landskapet och där utför sin konst.
 Väsbypentagrammet är en hyllning till fantasin och tankens 
kraft. För det är ju bara i huvudet på betraktaren som den femud-
diga stjärnan blir verklighet. Med exakta vinklar och placeringar 
lägger konstnärsduon Diagram, Anders Granberg och Lars 
Lengquist, pentagrammets mittpunkt i Väsby Konsthall där också 
en utställning om projektet visas. www.diagram.se 

Tecken i tiden
Här visas konst som tangerar religionens ritualer utan att vara 
religiös. Man kan ana ockulta och rituella spår i olika tankemöns-
ter. Det finns något ordlöst som träffar hjärtat innan motiven når 
hjärnan. Med konstnärer vars verk hamnar i gränstrakterna mel-
lan dröm och verklighet erbjuder vi upplevelse utöver det vanliga!

Utställningsprogram 2011
Optimus och Primus
Våren 2011
15/1 – 6/2 Jörgen Martinsson måleri, skulptur 
15/1 – 6/2 Ingvar Staffans måleri  
12/2 – 6/3 Staffan Tolsén måleri, objekt 
12/2 – 2/3 KIDS fotografi  
12/3 – 10/4 Akvarellsalong jurybedömd salong 
12/3 – 10/4 Miniatyrsalong öppen för alla 
16/4 – 1/6 Väsbypentagrammet  Land Art  
16/4 – 15/5 Tecken i tiden blandade tekniker 
18/5 – 26/5 Väsby Förskolor elevarbeten
18/5 – 26/5 Väsby Grundskolor elevarbeten
28/5 – 1/6 Yrkesvävarna vävd textil

Hösten 2011
3/9 – 25/9 Wäsby Konstnärsgille måleri, objekt
1/10 – 16/10 Linjer teckning 
1/10 – 23/10 Former skulptur
29/10 – 20/11 30 x 30 jurybedömd salong 
26/11 – 18/12 haka måleri, skulptur, fotografi, 
    installation, video,
    blandteknikobjekt

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

”Stormen” av Boris Culjat, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2010 
till minne av Karin Öije Abel
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15 januari - 6 februari

Ingvar Staffans

15 januari - 6 februari

Jörgen Martinsson

12 februari - 6 mars

Staffan Tolsén

12 februari - 2 mars

KIDS

12 mars - 10 april

Akvarellsalong

16 april - 15 maj

Väsbypentagrammet

Jag vill betona det slumpmässiga, det tillfälliga, det till synes ovä-
sentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplane-
rat, utan medveten avsikt. En snörstump, en sten, en skugga, ett 
spår i asfalten, ett snöfält på en mörk fjällsida, en förflugen tanke 
vid uppvaknandet kan leda till att jag får inspiration att jobba 
vidare. 

Men ibland är det så att allt står stilla, men då brukar jag chansa 
och ge mig på något gammalt, halvlyckat konstverk och försöka 
förändra det. Pang - plötsligt är inspirationen där och då har jag 
på några minuter skapat något. 

Eller så är den det inte... och då är det dags att hänga läpp ett tag. 

Eller ta en kopp kaffe... 

Jörgen Martinsson är en sökande konstnär som med stor integri-
tet och originalitet utforskar formens och språkets möjligheter att 
nå varats utmarker. Likt forskaren söker han uttryck för upplevel-
ser, starka och svårartikulerade, som formar oss och sätter gränser 
för våra horisonter.

Sedan studietiden på Konsthögskolan, under ledning av profes-
sorerna Arne Jones och Asmund Arle, arbetar han metodiskt och 
tyst, fri från tidens trender och moden. Han har utmanat tankens 
kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat stillhet där 
tidens flöde tycks hejdat med aska, pigment och järntråd.

Leif Bolter

Staffan Tolsén som ställer ut objekt och måleri, började som 
porträttmålare, men han ville få ut mer av skapandet än att enbart 
återge ytan, dvs. utseendet. Han ville tränga djupare, eftersom 
han vet att den fotografiska återgivningen “ljuger”. Den avslöjar 
ingenting av det avmålade subjektets inre värld, som egentligen 
berättar sanningen.

Staffan har alltid med hjälp av färger och formantydningen för-
sökt återge den själsliga dimensionen, men under de senaste åren 
har han velat gå ännu ett steg längre i sitt andliga skapande. Ta 
hans kanske mest talande verk: Äggets mirakulösa styrka!

Imi Markos & Gaby M Tolsén

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar
Poulsen. Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt 
av barn. Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, 
som kan ha lika mycket att berätta som en vuxen människa.

Vad har Anders Zorn och Väsby Konsthall gemensamt? Jo, natuligt-
vis kärleken till akvarellmåleriet! Det är därför som Väsby Konsthalls
Vänner år efter år bjuder in till en jurybedömd akvarellsalong. Och
vi gläder oss åt det stora gensvaret från akvarellister över hela landet. 
Akvarellmåleriet utvecklas och förändras ständigt och variationerna 
i motiv, färger och utförande är förbluffande många. Därför är det 
alltid lika spännande att varje år ta del av de verk som strömmar in.
 
Så väl mött till ännu en Akvarellsalong! Inlämning av verk till 2011 
års salong kan göras personligen, genom ombud eller per post
22-24 februari under ordinarie öppettider. En jury gör ett urval 
bland inlämnade verk.

Miniatyrsalong
För två år sedan föddes en ny tradition i Väsby Konsthall – en 
Miniatyrsalong öppen för alla! Måtten att hålla sig inom är en 
kvadratdecimeter, kvadratisk, rund, rektangulär… inklusive ram, 
passepartout och sockel. Välkommen att lämna in under samma 
tider som till Akvarellsalongen!

Kan fem hörn och en världshistoria av mytologi, symbolism och 
betydelser räcka för att människor ska måla upp en stjärna och 
Sveriges förmodligen största Land Art-projekt för sitt inre? Land Art
är en konstform som uppstod i USA på sextiotalet. I korthet går det
ut på att man använder sig av landskapet och där utför sin konst.
 Väsbypentagrammet är en hyllning till fantasin och tankens 
kraft. För det är ju bara i huvudet på betraktaren som den femud-
diga stjärnan blir verklighet. Med exakta vinklar och placeringar 
lägger konstnärsduon Diagram, Anders Granberg och Lars 
Lengquist, pentagrammets mittpunkt i Väsby Konsthall där också 
en utställning om projektet visas. www.diagram.se 

Tecken i tiden
Här visas konst som tangerar religionens ritualer utan att vara 
religiös. Man kan ana ockulta och rituella spår i olika tankemöns-
ter. Det finns något ordlöst som träffar hjärtat innan motiven når 
hjärnan. Med konstnärer vars verk hamnar i gränstrakterna mel-
lan dröm och verklighet erbjuder vi upplevelse utöver det vanliga!

Utställningsprogram 2011
Optimus och Primus
Våren 2011
15/1 – 6/2 Jörgen Martinsson måleri, skulptur 
15/1 – 6/2 Ingvar Staffans måleri  
12/2 – 6/3 Staffan Tolsén måleri, objekt 
12/2 – 2/3 KIDS fotografi  
12/3 – 10/4 Akvarellsalong jurybedömd salong 
12/3 – 10/4 Miniatyrsalong öppen för alla 
16/4 – 1/6 Väsbypentagrammet  Land Art  
16/4 – 15/5 Tecken i tiden blandade tekniker 
18/5 – 26/5 Väsby Förskolor elevarbeten
18/5 – 26/5 Väsby Grundskolor elevarbeten
28/5 – 1/6 Yrkesvävarna vävd textil

Hösten 2011
3/9 – 25/9 Wäsby Konstnärsgille måleri, objekt
1/10 – 16/10 Linjer teckning 
1/10 – 23/10 Former skulptur
29/10 – 20/11 30 x 30 jurybedömd salong 
26/11 – 18/12 haka måleri, skulptur, fotografi, 
    installation, video,
    blandteknikobjekt

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

”Stormen” av Boris Culjat, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2010 
till minne av Karin Öije Abel
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Stilla morgon av Ulla Taflin, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 
2011

21 januari - 19 februari

Korkea Lakeus - Österbotten

25 februari - 25 mars

Jonas Högström

25 februari - 25 mars

Valdemar Cher

25 februari - 25 mars

Tania Krosse

31 mars - 29 april

Akvarellsalong

5 maj - 16 maj

Yrkesvävarna

Jag är en traditionell skulptör med lera, gips och brons som mina 
material. Jag tröttnar aldrig på att sitta med en klump lera och 
forma, tänka och drömma. Det är det jag vill och som jag hela 
tiden strävar efter att få göra. Hantverket tar mycket tid men det 
är ju också en del av skapandet. Alla moment är lika spännande 
och mina skulpturer gjuter jag själv.

Jag har gjort ett femtontal offentliga skulpturer, alla i brons. Mitt 
senaste offentliga uppdrag är en skulptur, Helgpappa, som place-
ras våren 2012 här i Upplands Väsby.

Mina motiv söker jag så nära det går. Anstränger mej för att inte 
gå över ån efter vatten, vill att motiven ska tränga sig på – allt från 
hjärta och smärta till dammsugning.

Min konst är en reaktion på en värld som i panik efter förra år-
hundradets ondska skapar ett självdestruktivt samhälle präglat av 
det pseudorationella, (dys)funktionella, jordförstörande, mätbara, 
vinstmaximerande, opersonliga och blodfattiga. Med modernis-
men och postmodernismen förpassade till historiens kyrkogårdar 
(museerna) står konsten idag inför nya utmaningar - som att bl. a. 
på nytt behöva försvara sin frihet och till och med sitt egenvärde 
- och vacklar i väntan på att estetiserande kvasifilosofer och själv-
utnämnda mentorer (kuratorer) ska vägleda den i globaliseringens 
återvändsgränder ...

Viljan att försvara min identitet mot den destruktiva lögn- och 
girighetskulturens växande tryck är det som driver mig och för-
hoppningsvis avspeglar sig i mina konstverk.

Längtan bort från den värld som man kan beskriva, manipulera 
och förment behärska men som samtidigt saknar det väsentliga, 
det unika och det totala är det som jag önskar att ge uttryck för i 
min konst. Ordets förhållande till ett konstverk är också det som 
intresserar mig.

Det handlar för mig om att skapa min egen värld och fylla den 
med eget innehåll, att låta tiden försvinna och tillvaron förvandlas 
till en metafor eller en tidlös chimär, något man lätt kan låta sig 
dras till men har svårt att slita sig loss ifrån.

Att måla akvarell har rötter långt ner i historien. För redan de 
gamla egyptierna … Så dagens akvarellister fullföljer en lång tra-
dition, när de uttrycker sig i ”vått i vått” eller ”vått på torrt”. Det 
är grundteknikerna, men med dem kan uttrycken bli otaliga.

Akvarellsalongen 2011 blev en succé på flera sätt – inte minst 
kvalitativt. Den vill vi förstås gärna upprepa och varför inte 
överträffa. Därför inbjuder vi till Akvarellsalong 2012. Högst tre 
verk får lämnas in 20-22 mars under ordinarie öppettider – per-
sonligen, via ombud eller per post. En jury gör ett urval bland de 
inlämnade verken.

Under en lång rad av år har Yrkesvävarutbildningen i Upplands 
Väsby haft utställningar i Väsby Konsthall. Nu, när utbildningen 
tyvärr är nedlagd, är det dags att visa vilken kunskap, kreativitet 
och mångsidighet, som Yrkesvävarna, av vilka många faktiskt är 
yrkesverksamma, ger prov på i sina verk.

Högt ovanför …
Konsten i denna utställning av Ryhmä 12 har sitt ursprung
på andra sidan Bottenviken,
i de ändlösa vidderna i södra Österbotten,
där skapandet frodas överallt, mellan himmel och jord.

Denna landskapets ständiga visuella verklighet
föder ett kraftfullt arv av bildkonst
som i sin starka uttrycksfullhet blir universell.

Ryhmä 12 är en grupp konstnärer i Seinäjokis konstförening i 
Österbotten. Gruppen har utställningar både i Finland och andra 
länder och består av konstnärerna Liisa Malkamo, Liisa Äärynen, 
Tiina Laasonen, Minna Herrala, Riitta Ylinen, Elina Hannula-
Ketola, Elina Försti, Anne Rossi, Seppo Kari, Seppo J. Tanninen, 
Keijo Nevaranta och Heikki Mäki-Tuuri.

Utställningsprogram 2012
Våren 2012
21/1-19/2 Korkea lakeus måleri, grafik, skulptur
25/2-25/3 Jonas Högström skulptur
25/2-25/3 Valdemar Cher måleri
25/2-25/3 Tania Krosse måleri
31/3-29/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
5/5-16/5 Yrkesvävarna vävd textil
23/5-1/6 Väsby Förskolor elevarbeten
23/5-1/6 Väsby Grundskolor elevarbeten

Hösten 2012
1/9-30/9 Galina Davydtchenko grafik, måleri
1/9-30/9 Hans Meerveld måleri
6/10-28/10 Berit Melin måleri
6/10-28/10 Africa Coll måleri
10/11-16/12 Vintersalong jurybedömd salong

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com • Pg 656206-0

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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15 januari - 6 februari

Ingvar Staffans

15 januari - 6 februari

Jörgen Martinsson

12 februari - 6 mars

Staffan Tolsén

12 februari - 2 mars

KIDS

12 mars - 10 april

Akvarellsalong

16 april - 15 maj

Väsbypentagrammet

Jag vill betona det slumpmässiga, det tillfälliga, det till synes ovä-
sentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplane-
rat, utan medveten avsikt. En snörstump, en sten, en skugga, ett 
spår i asfalten, ett snöfält på en mörk fjällsida, en förflugen tanke 
vid uppvaknandet kan leda till att jag får inspiration att jobba 
vidare. 

Men ibland är det så att allt står stilla, men då brukar jag chansa 
och ge mig på något gammalt, halvlyckat konstverk och försöka 
förändra det. Pang - plötsligt är inspirationen där och då har jag 
på några minuter skapat något. 

Eller så är den det inte... och då är det dags att hänga läpp ett tag. 

Eller ta en kopp kaffe... 

Jörgen Martinsson är en sökande konstnär som med stor integri-
tet och originalitet utforskar formens och språkets möjligheter att 
nå varats utmarker. Likt forskaren söker han uttryck för upplevel-
ser, starka och svårartikulerade, som formar oss och sätter gränser 
för våra horisonter.

Sedan studietiden på Konsthögskolan, under ledning av profes-
sorerna Arne Jones och Asmund Arle, arbetar han metodiskt och 
tyst, fri från tidens trender och moden. Han har utmanat tankens 
kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat stillhet där 
tidens flöde tycks hejdat med aska, pigment och järntråd.

Leif Bolter

Staffan Tolsén som ställer ut objekt och måleri, började som 
porträttmålare, men han ville få ut mer av skapandet än att enbart 
återge ytan, dvs. utseendet. Han ville tränga djupare, eftersom 
han vet att den fotografiska återgivningen “ljuger”. Den avslöjar 
ingenting av det avmålade subjektets inre värld, som egentligen 
berättar sanningen.

Staffan har alltid med hjälp av färger och formantydningen för-
sökt återge den själsliga dimensionen, men under de senaste åren 
har han velat gå ännu ett steg längre i sitt andliga skapande. Ta 
hans kanske mest talande verk: Äggets mirakulösa styrka!

Imi Markos & Gaby M Tolsén

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar
Poulsen. Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt 
av barn. Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, 
som kan ha lika mycket att berätta som en vuxen människa.

Vad har Anders Zorn och Väsby Konsthall gemensamt? Jo, natuligt-
vis kärleken till akvarellmåleriet! Det är därför som Väsby Konsthalls
Vänner år efter år bjuder in till en jurybedömd akvarellsalong. Och
vi gläder oss åt det stora gensvaret från akvarellister över hela landet. 
Akvarellmåleriet utvecklas och förändras ständigt och variationerna 
i motiv, färger och utförande är förbluffande många. Därför är det 
alltid lika spännande att varje år ta del av de verk som strömmar in.
 
Så väl mött till ännu en Akvarellsalong! Inlämning av verk till 2011 
års salong kan göras personligen, genom ombud eller per post
22-24 februari under ordinarie öppettider. En jury gör ett urval 
bland inlämnade verk.

Miniatyrsalong
För två år sedan föddes en ny tradition i Väsby Konsthall – en 
Miniatyrsalong öppen för alla! Måtten att hålla sig inom är en 
kvadratdecimeter, kvadratisk, rund, rektangulär… inklusive ram, 
passepartout och sockel. Välkommen att lämna in under samma 
tider som till Akvarellsalongen!

Kan fem hörn och en världshistoria av mytologi, symbolism och 
betydelser räcka för att människor ska måla upp en stjärna och 
Sveriges förmodligen största Land Art-projekt för sitt inre? Land Art
är en konstform som uppstod i USA på sextiotalet. I korthet går det
ut på att man använder sig av landskapet och där utför sin konst.
 Väsbypentagrammet är en hyllning till fantasin och tankens 
kraft. För det är ju bara i huvudet på betraktaren som den femud-
diga stjärnan blir verklighet. Med exakta vinklar och placeringar 
lägger konstnärsduon Diagram, Anders Granberg och Lars 
Lengquist, pentagrammets mittpunkt i Väsby Konsthall där också 
en utställning om projektet visas. www.diagram.se 

Tecken i tiden
Här visas konst som tangerar religionens ritualer utan att vara 
religiös. Man kan ana ockulta och rituella spår i olika tankemöns-
ter. Det finns något ordlöst som träffar hjärtat innan motiven når 
hjärnan. Med konstnärer vars verk hamnar i gränstrakterna mel-
lan dröm och verklighet erbjuder vi upplevelse utöver det vanliga!

Utställningsprogram 2011
Optimus och Primus
Våren 2011
15/1 – 6/2 Jörgen Martinsson måleri, skulptur 
15/1 – 6/2 Ingvar Staffans måleri  
12/2 – 6/3 Staffan Tolsén måleri, objekt 
12/2 – 2/3 KIDS fotografi  
12/3 – 10/4 Akvarellsalong jurybedömd salong 
12/3 – 10/4 Miniatyrsalong öppen för alla 
16/4 – 1/6 Väsbypentagrammet  Land Art  
16/4 – 15/5 Tecken i tiden blandade tekniker 
18/5 – 26/5 Väsby Förskolor elevarbeten
18/5 – 26/5 Väsby Grundskolor elevarbeten
28/5 – 1/6 Yrkesvävarna vävd textil

Hösten 2011
3/9 – 25/9 Wäsby Konstnärsgille måleri, objekt
1/10 – 16/10 Linjer teckning 
1/10 – 23/10 Former skulptur
29/10 – 20/11 30 x 30 jurybedömd salong 
26/11 – 18/12 haka måleri, skulptur, fotografi, 
    installation, video,
    blandteknikobjekt

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

”Stormen” av Boris Culjat, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2010 
till minne av Karin Öije Abel
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15 januari - 6 februari

Ingvar Staffans

15 januari - 6 februari

Jörgen Martinsson

12 februari - 6 mars

Staffan Tolsén

12 februari - 2 mars

KIDS

12 mars - 10 april

Akvarellsalong

16 april - 15 maj

Väsbypentagrammet

Jag vill betona det slumpmässiga, det tillfälliga, det till synes ovä-
sentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplane-
rat, utan medveten avsikt. En snörstump, en sten, en skugga, ett 
spår i asfalten, ett snöfält på en mörk fjällsida, en förflugen tanke 
vid uppvaknandet kan leda till att jag får inspiration att jobba 
vidare. 

Men ibland är det så att allt står stilla, men då brukar jag chansa 
och ge mig på något gammalt, halvlyckat konstverk och försöka 
förändra det. Pang - plötsligt är inspirationen där och då har jag 
på några minuter skapat något. 

Eller så är den det inte... och då är det dags att hänga läpp ett tag. 

Eller ta en kopp kaffe... 

Jörgen Martinsson är en sökande konstnär som med stor integri-
tet och originalitet utforskar formens och språkets möjligheter att 
nå varats utmarker. Likt forskaren söker han uttryck för upplevel-
ser, starka och svårartikulerade, som formar oss och sätter gränser 
för våra horisonter.

Sedan studietiden på Konsthögskolan, under ledning av profes-
sorerna Arne Jones och Asmund Arle, arbetar han metodiskt och 
tyst, fri från tidens trender och moden. Han har utmanat tankens 
kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat stillhet där 
tidens flöde tycks hejdat med aska, pigment och järntråd.

Leif Bolter

Staffan Tolsén som ställer ut objekt och måleri, började som 
porträttmålare, men han ville få ut mer av skapandet än att enbart 
återge ytan, dvs. utseendet. Han ville tränga djupare, eftersom 
han vet att den fotografiska återgivningen “ljuger”. Den avslöjar 
ingenting av det avmålade subjektets inre värld, som egentligen 
berättar sanningen.

Staffan har alltid med hjälp av färger och formantydningen för-
sökt återge den själsliga dimensionen, men under de senaste åren 
har han velat gå ännu ett steg längre i sitt andliga skapande. Ta 
hans kanske mest talande verk: Äggets mirakulösa styrka!

Imi Markos & Gaby M Tolsén

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar
Poulsen. Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt 
av barn. Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, 
som kan ha lika mycket att berätta som en vuxen människa.

Vad har Anders Zorn och Väsby Konsthall gemensamt? Jo, natuligt-
vis kärleken till akvarellmåleriet! Det är därför som Väsby Konsthalls
Vänner år efter år bjuder in till en jurybedömd akvarellsalong. Och
vi gläder oss åt det stora gensvaret från akvarellister över hela landet. 
Akvarellmåleriet utvecklas och förändras ständigt och variationerna 
i motiv, färger och utförande är förbluffande många. Därför är det 
alltid lika spännande att varje år ta del av de verk som strömmar in.
 
Så väl mött till ännu en Akvarellsalong! Inlämning av verk till 2011 
års salong kan göras personligen, genom ombud eller per post
22-24 februari under ordinarie öppettider. En jury gör ett urval 
bland inlämnade verk.

Miniatyrsalong
För två år sedan föddes en ny tradition i Väsby Konsthall – en 
Miniatyrsalong öppen för alla! Måtten att hålla sig inom är en 
kvadratdecimeter, kvadratisk, rund, rektangulär… inklusive ram, 
passepartout och sockel. Välkommen att lämna in under samma 
tider som till Akvarellsalongen!

Kan fem hörn och en världshistoria av mytologi, symbolism och 
betydelser räcka för att människor ska måla upp en stjärna och 
Sveriges förmodligen största Land Art-projekt för sitt inre? Land Art
är en konstform som uppstod i USA på sextiotalet. I korthet går det
ut på att man använder sig av landskapet och där utför sin konst.
 Väsbypentagrammet är en hyllning till fantasin och tankens 
kraft. För det är ju bara i huvudet på betraktaren som den femud-
diga stjärnan blir verklighet. Med exakta vinklar och placeringar 
lägger konstnärsduon Diagram, Anders Granberg och Lars 
Lengquist, pentagrammets mittpunkt i Väsby Konsthall där också 
en utställning om projektet visas. www.diagram.se 

Tecken i tiden
Här visas konst som tangerar religionens ritualer utan att vara 
religiös. Man kan ana ockulta och rituella spår i olika tankemöns-
ter. Det finns något ordlöst som träffar hjärtat innan motiven når 
hjärnan. Med konstnärer vars verk hamnar i gränstrakterna mel-
lan dröm och verklighet erbjuder vi upplevelse utöver det vanliga!

Utställningsprogram 2011
Optimus och Primus
Våren 2011
15/1 – 6/2 Jörgen Martinsson måleri, skulptur 
15/1 – 6/2 Ingvar Staffans måleri  
12/2 – 6/3 Staffan Tolsén måleri, objekt 
12/2 – 2/3 KIDS fotografi  
12/3 – 10/4 Akvarellsalong jurybedömd salong 
12/3 – 10/4 Miniatyrsalong öppen för alla 
16/4 – 1/6 Väsbypentagrammet  Land Art  
16/4 – 15/5 Tecken i tiden blandade tekniker 
18/5 – 26/5 Väsby Förskolor elevarbeten
18/5 – 26/5 Väsby Grundskolor elevarbeten
28/5 – 1/6 Yrkesvävarna vävd textil

Hösten 2011
3/9 – 25/9 Wäsby Konstnärsgille måleri, objekt
1/10 – 16/10 Linjer teckning 
1/10 – 23/10 Former skulptur
29/10 – 20/11 30 x 30 jurybedömd salong 
26/11 – 18/12 haka måleri, skulptur, fotografi, 
    installation, video,
    blandteknikobjekt

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

”Stormen” av Boris Culjat, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2010 
till minne av Karin Öije Abel
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15 januari - 6 februari

Ingvar Staffans

15 januari - 6 februari

Jörgen Martinsson

12 februari - 6 mars

Staffan Tolsén

12 februari - 2 mars

KIDS

12 mars - 10 april

Akvarellsalong

16 april - 15 maj

Väsbypentagrammet

Jag vill betona det slumpmässiga, det tillfälliga, det till synes ovä-
sentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplane-
rat, utan medveten avsikt. En snörstump, en sten, en skugga, ett 
spår i asfalten, ett snöfält på en mörk fjällsida, en förflugen tanke 
vid uppvaknandet kan leda till att jag får inspiration att jobba 
vidare. 

Men ibland är det så att allt står stilla, men då brukar jag chansa 
och ge mig på något gammalt, halvlyckat konstverk och försöka 
förändra det. Pang - plötsligt är inspirationen där och då har jag 
på några minuter skapat något. 

Eller så är den det inte... och då är det dags att hänga läpp ett tag. 

Eller ta en kopp kaffe... 

Jörgen Martinsson är en sökande konstnär som med stor integri-
tet och originalitet utforskar formens och språkets möjligheter att 
nå varats utmarker. Likt forskaren söker han uttryck för upplevel-
ser, starka och svårartikulerade, som formar oss och sätter gränser 
för våra horisonter.

Sedan studietiden på Konsthögskolan, under ledning av profes-
sorerna Arne Jones och Asmund Arle, arbetar han metodiskt och 
tyst, fri från tidens trender och moden. Han har utmanat tankens 
kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat stillhet där 
tidens flöde tycks hejdat med aska, pigment och järntråd.

Leif Bolter

Staffan Tolsén som ställer ut objekt och måleri, började som 
porträttmålare, men han ville få ut mer av skapandet än att enbart 
återge ytan, dvs. utseendet. Han ville tränga djupare, eftersom 
han vet att den fotografiska återgivningen “ljuger”. Den avslöjar 
ingenting av det avmålade subjektets inre värld, som egentligen 
berättar sanningen.

Staffan har alltid med hjälp av färger och formantydningen för-
sökt återge den själsliga dimensionen, men under de senaste åren 
har han velat gå ännu ett steg längre i sitt andliga skapande. Ta 
hans kanske mest talande verk: Äggets mirakulösa styrka!

Imi Markos & Gaby M Tolsén

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar
Poulsen. Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt 
av barn. Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, 
som kan ha lika mycket att berätta som en vuxen människa.

Vad har Anders Zorn och Väsby Konsthall gemensamt? Jo, natuligt-
vis kärleken till akvarellmåleriet! Det är därför som Väsby Konsthalls
Vänner år efter år bjuder in till en jurybedömd akvarellsalong. Och
vi gläder oss åt det stora gensvaret från akvarellister över hela landet. 
Akvarellmåleriet utvecklas och förändras ständigt och variationerna 
i motiv, färger och utförande är förbluffande många. Därför är det 
alltid lika spännande att varje år ta del av de verk som strömmar in.
 
Så väl mött till ännu en Akvarellsalong! Inlämning av verk till 2011 
års salong kan göras personligen, genom ombud eller per post
22-24 februari under ordinarie öppettider. En jury gör ett urval 
bland inlämnade verk.

Miniatyrsalong
För två år sedan föddes en ny tradition i Väsby Konsthall – en 
Miniatyrsalong öppen för alla! Måtten att hålla sig inom är en 
kvadratdecimeter, kvadratisk, rund, rektangulär… inklusive ram, 
passepartout och sockel. Välkommen att lämna in under samma 
tider som till Akvarellsalongen!

Kan fem hörn och en världshistoria av mytologi, symbolism och 
betydelser räcka för att människor ska måla upp en stjärna och 
Sveriges förmodligen största Land Art-projekt för sitt inre? Land Art
är en konstform som uppstod i USA på sextiotalet. I korthet går det
ut på att man använder sig av landskapet och där utför sin konst.
 Väsbypentagrammet är en hyllning till fantasin och tankens 
kraft. För det är ju bara i huvudet på betraktaren som den femud-
diga stjärnan blir verklighet. Med exakta vinklar och placeringar 
lägger konstnärsduon Diagram, Anders Granberg och Lars 
Lengquist, pentagrammets mittpunkt i Väsby Konsthall där också 
en utställning om projektet visas. www.diagram.se 

Tecken i tiden
Här visas konst som tangerar religionens ritualer utan att vara 
religiös. Man kan ana ockulta och rituella spår i olika tankemöns-
ter. Det finns något ordlöst som träffar hjärtat innan motiven når 
hjärnan. Med konstnärer vars verk hamnar i gränstrakterna mel-
lan dröm och verklighet erbjuder vi upplevelse utöver det vanliga!

Utställningsprogram 2011
Optimus och Primus
Våren 2011
15/1 – 6/2 Jörgen Martinsson måleri, skulptur 
15/1 – 6/2 Ingvar Staffans måleri  
12/2 – 6/3 Staffan Tolsén måleri, objekt 
12/2 – 2/3 KIDS fotografi  
12/3 – 10/4 Akvarellsalong jurybedömd salong 
12/3 – 10/4 Miniatyrsalong öppen för alla 
16/4 – 1/6 Väsbypentagrammet  Land Art  
16/4 – 15/5 Tecken i tiden blandade tekniker 
18/5 – 26/5 Väsby Förskolor elevarbeten
18/5 – 26/5 Väsby Grundskolor elevarbeten
28/5 – 1/6 Yrkesvävarna vävd textil

Hösten 2011
3/9 – 25/9 Wäsby Konstnärsgille måleri, objekt
1/10 – 16/10 Linjer teckning 
1/10 – 23/10 Former skulptur
29/10 – 20/11 30 x 30 jurybedömd salong 
26/11 – 18/12 haka måleri, skulptur, fotografi, 
    installation, video,
    blandteknikobjekt

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

”Stormen” av Boris Culjat, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2010 
till minne av Karin Öije Abel
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Stilla morgon av Ulla Taflin, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 
2011

21 januari - 19 februari

Korkea Lakeus - Österbotten

25 februari - 25 mars

Jonas Högström

25 februari - 25 mars

Valdemar Cher

25 februari - 25 mars

Tania Krosse

31 mars - 29 april

Akvarellsalong

5 maj - 16 maj

Yrkesvävarna

Jag är en traditionell skulptör med lera, gips och brons som mina 
material. Jag tröttnar aldrig på att sitta med en klump lera och 
forma, tänka och drömma. Det är det jag vill och som jag hela 
tiden strävar efter att få göra. Hantverket tar mycket tid men det 
är ju också en del av skapandet. Alla moment är lika spännande 
och mina skulpturer gjuter jag själv.

Jag har gjort ett femtontal offentliga skulpturer, alla i brons. Mitt 
senaste offentliga uppdrag är en skulptur, Helgpappa, som place-
ras våren 2012 här i Upplands Väsby.

Mina motiv söker jag så nära det går. Anstränger mej för att inte 
gå över ån efter vatten, vill att motiven ska tränga sig på – allt från 
hjärta och smärta till dammsugning.

Min konst är en reaktion på en värld som i panik efter förra år-
hundradets ondska skapar ett självdestruktivt samhälle präglat av 
det pseudorationella, (dys)funktionella, jordförstörande, mätbara, 
vinstmaximerande, opersonliga och blodfattiga. Med modernis-
men och postmodernismen förpassade till historiens kyrkogårdar 
(museerna) står konsten idag inför nya utmaningar - som att bl. a. 
på nytt behöva försvara sin frihet och till och med sitt egenvärde 
- och vacklar i väntan på att estetiserande kvasifilosofer och själv-
utnämnda mentorer (kuratorer) ska vägleda den i globaliseringens 
återvändsgränder ...

Viljan att försvara min identitet mot den destruktiva lögn- och 
girighetskulturens växande tryck är det som driver mig och för-
hoppningsvis avspeglar sig i mina konstverk.

Längtan bort från den värld som man kan beskriva, manipulera 
och förment behärska men som samtidigt saknar det väsentliga, 
det unika och det totala är det som jag önskar att ge uttryck för i 
min konst. Ordets förhållande till ett konstverk är också det som 
intresserar mig.

Det handlar för mig om att skapa min egen värld och fylla den 
med eget innehåll, att låta tiden försvinna och tillvaron förvandlas 
till en metafor eller en tidlös chimär, något man lätt kan låta sig 
dras till men har svårt att slita sig loss ifrån.

Att måla akvarell har rötter långt ner i historien. För redan de 
gamla egyptierna … Så dagens akvarellister fullföljer en lång tra-
dition, när de uttrycker sig i ”vått i vått” eller ”vått på torrt”. Det 
är grundteknikerna, men med dem kan uttrycken bli otaliga.

Akvarellsalongen 2011 blev en succé på flera sätt – inte minst 
kvalitativt. Den vill vi förstås gärna upprepa och varför inte 
överträffa. Därför inbjuder vi till Akvarellsalong 2012. Högst tre 
verk får lämnas in 20-22 mars under ordinarie öppettider – per-
sonligen, via ombud eller per post. En jury gör ett urval bland de 
inlämnade verken.

Under en lång rad av år har Yrkesvävarutbildningen i Upplands 
Väsby haft utställningar i Väsby Konsthall. Nu, när utbildningen 
tyvärr är nedlagd, är det dags att visa vilken kunskap, kreativitet 
och mångsidighet, som Yrkesvävarna, av vilka många faktiskt är 
yrkesverksamma, ger prov på i sina verk.

Högt ovanför …
Konsten i denna utställning av Ryhmä 12 har sitt ursprung
på andra sidan Bottenviken,
i de ändlösa vidderna i södra Österbotten,
där skapandet frodas överallt, mellan himmel och jord.

Denna landskapets ständiga visuella verklighet
föder ett kraftfullt arv av bildkonst
som i sin starka uttrycksfullhet blir universell.

Ryhmä 12 är en grupp konstnärer i Seinäjokis konstförening i 
Österbotten. Gruppen har utställningar både i Finland och andra 
länder och består av konstnärerna Liisa Malkamo, Liisa Äärynen, 
Tiina Laasonen, Minna Herrala, Riitta Ylinen, Elina Hannula-
Ketola, Elina Försti, Anne Rossi, Seppo Kari, Seppo J. Tanninen, 
Keijo Nevaranta och Heikki Mäki-Tuuri.

Utställningsprogram 2012
Våren 2012
21/1-19/2 Korkea lakeus måleri, grafik, skulptur
25/2-25/3 Jonas Högström skulptur
25/2-25/3 Valdemar Cher måleri
25/2-25/3 Tania Krosse måleri
31/3-29/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
5/5-16/5 Yrkesvävarna vävd textil
23/5-1/6 Väsby Förskolor elevarbeten
23/5-1/6 Väsby Grundskolor elevarbeten

Hösten 2012
1/9-30/9 Galina Davydtchenko grafik, måleri
1/9-30/9 Hans Meerveld måleri
6/10-28/10 Berit Melin måleri
6/10-28/10 Africa Coll måleri
10/11-16/12 Vintersalong jurybedömd salong

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com • Pg 656206-0

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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15 januari - 6 februari

Ingvar Staffans

15 januari - 6 februari

Jörgen Martinsson

12 februari - 6 mars

Staffan Tolsén

12 februari - 2 mars

KIDS

12 mars - 10 april

Akvarellsalong

16 april - 15 maj

Väsbypentagrammet

Jag vill betona det slumpmässiga, det tillfälliga, det till synes ovä-
sentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplane-
rat, utan medveten avsikt. En snörstump, en sten, en skugga, ett 
spår i asfalten, ett snöfält på en mörk fjällsida, en förflugen tanke 
vid uppvaknandet kan leda till att jag får inspiration att jobba 
vidare. 

Men ibland är det så att allt står stilla, men då brukar jag chansa 
och ge mig på något gammalt, halvlyckat konstverk och försöka 
förändra det. Pang - plötsligt är inspirationen där och då har jag 
på några minuter skapat något. 

Eller så är den det inte... och då är det dags att hänga läpp ett tag. 

Eller ta en kopp kaffe... 

Jörgen Martinsson är en sökande konstnär som med stor integri-
tet och originalitet utforskar formens och språkets möjligheter att 
nå varats utmarker. Likt forskaren söker han uttryck för upplevel-
ser, starka och svårartikulerade, som formar oss och sätter gränser 
för våra horisonter.

Sedan studietiden på Konsthögskolan, under ledning av profes-
sorerna Arne Jones och Asmund Arle, arbetar han metodiskt och 
tyst, fri från tidens trender och moden. Han har utmanat tankens 
kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat stillhet där 
tidens flöde tycks hejdat med aska, pigment och järntråd.

Leif Bolter

Staffan Tolsén som ställer ut objekt och måleri, började som 
porträttmålare, men han ville få ut mer av skapandet än att enbart 
återge ytan, dvs. utseendet. Han ville tränga djupare, eftersom 
han vet att den fotografiska återgivningen “ljuger”. Den avslöjar 
ingenting av det avmålade subjektets inre värld, som egentligen 
berättar sanningen.

Staffan har alltid med hjälp av färger och formantydningen för-
sökt återge den själsliga dimensionen, men under de senaste åren 
har han velat gå ännu ett steg längre i sitt andliga skapande. Ta 
hans kanske mest talande verk: Äggets mirakulösa styrka!

Imi Markos & Gaby M Tolsén

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar
Poulsen. Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt 
av barn. Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, 
som kan ha lika mycket att berätta som en vuxen människa.

Vad har Anders Zorn och Väsby Konsthall gemensamt? Jo, natuligt-
vis kärleken till akvarellmåleriet! Det är därför som Väsby Konsthalls
Vänner år efter år bjuder in till en jurybedömd akvarellsalong. Och
vi gläder oss åt det stora gensvaret från akvarellister över hela landet. 
Akvarellmåleriet utvecklas och förändras ständigt och variationerna 
i motiv, färger och utförande är förbluffande många. Därför är det 
alltid lika spännande att varje år ta del av de verk som strömmar in.
 
Så väl mött till ännu en Akvarellsalong! Inlämning av verk till 2011 
års salong kan göras personligen, genom ombud eller per post
22-24 februari under ordinarie öppettider. En jury gör ett urval 
bland inlämnade verk.

Miniatyrsalong
För två år sedan föddes en ny tradition i Väsby Konsthall – en 
Miniatyrsalong öppen för alla! Måtten att hålla sig inom är en 
kvadratdecimeter, kvadratisk, rund, rektangulär… inklusive ram, 
passepartout och sockel. Välkommen att lämna in under samma 
tider som till Akvarellsalongen!

Kan fem hörn och en världshistoria av mytologi, symbolism och 
betydelser räcka för att människor ska måla upp en stjärna och 
Sveriges förmodligen största Land Art-projekt för sitt inre? Land Art
är en konstform som uppstod i USA på sextiotalet. I korthet går det
ut på att man använder sig av landskapet och där utför sin konst.
 Väsbypentagrammet är en hyllning till fantasin och tankens 
kraft. För det är ju bara i huvudet på betraktaren som den femud-
diga stjärnan blir verklighet. Med exakta vinklar och placeringar 
lägger konstnärsduon Diagram, Anders Granberg och Lars 
Lengquist, pentagrammets mittpunkt i Väsby Konsthall där också 
en utställning om projektet visas. www.diagram.se 

Tecken i tiden
Här visas konst som tangerar religionens ritualer utan att vara 
religiös. Man kan ana ockulta och rituella spår i olika tankemöns-
ter. Det finns något ordlöst som träffar hjärtat innan motiven når 
hjärnan. Med konstnärer vars verk hamnar i gränstrakterna mel-
lan dröm och verklighet erbjuder vi upplevelse utöver det vanliga!

Utställningsprogram 2011
Optimus och Primus
Våren 2011
15/1 – 6/2 Jörgen Martinsson måleri, skulptur 
15/1 – 6/2 Ingvar Staffans måleri  
12/2 – 6/3 Staffan Tolsén måleri, objekt 
12/2 – 2/3 KIDS fotografi  
12/3 – 10/4 Akvarellsalong jurybedömd salong 
12/3 – 10/4 Miniatyrsalong öppen för alla 
16/4 – 1/6 Väsbypentagrammet  Land Art  
16/4 – 15/5 Tecken i tiden blandade tekniker 
18/5 – 26/5 Väsby Förskolor elevarbeten
18/5 – 26/5 Väsby Grundskolor elevarbeten
28/5 – 1/6 Yrkesvävarna vävd textil

Hösten 2011
3/9 – 25/9 Wäsby Konstnärsgille måleri, objekt
1/10 – 16/10 Linjer teckning 
1/10 – 23/10 Former skulptur
29/10 – 20/11 30 x 30 jurybedömd salong 
26/11 – 18/12 haka måleri, skulptur, fotografi, 
    installation, video,
    blandteknikobjekt

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

Tack till sponsorerna
La

yo
ut

/R
ep

ro
/T

ry
ck

: S
ol

le
nt

un
a 

G
ra

fis
ka

/T
ry

ck
er

i A
B

 K
na

pp
en

Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

”Stormen” av Boris Culjat, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2010 
till minne av Karin Öije Abel
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15 januari - 6 februari

Ingvar Staffans

15 januari - 6 februari

Jörgen Martinsson

12 februari - 6 mars

Staffan Tolsén

12 februari - 2 mars

KIDS

12 mars - 10 april

Akvarellsalong

16 april - 15 maj

Väsbypentagrammet

Jag vill betona det slumpmässiga, det tillfälliga, det till synes ovä-
sentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplane-
rat, utan medveten avsikt. En snörstump, en sten, en skugga, ett 
spår i asfalten, ett snöfält på en mörk fjällsida, en förflugen tanke 
vid uppvaknandet kan leda till att jag får inspiration att jobba 
vidare. 

Men ibland är det så att allt står stilla, men då brukar jag chansa 
och ge mig på något gammalt, halvlyckat konstverk och försöka 
förändra det. Pang - plötsligt är inspirationen där och då har jag 
på några minuter skapat något. 

Eller så är den det inte... och då är det dags att hänga läpp ett tag. 

Eller ta en kopp kaffe... 

Jörgen Martinsson är en sökande konstnär som med stor integri-
tet och originalitet utforskar formens och språkets möjligheter att 
nå varats utmarker. Likt forskaren söker han uttryck för upplevel-
ser, starka och svårartikulerade, som formar oss och sätter gränser 
för våra horisonter.

Sedan studietiden på Konsthögskolan, under ledning av profes-
sorerna Arne Jones och Asmund Arle, arbetar han metodiskt och 
tyst, fri från tidens trender och moden. Han har utmanat tankens 
kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat stillhet där 
tidens flöde tycks hejdat med aska, pigment och järntråd.

Leif Bolter

Staffan Tolsén som ställer ut objekt och måleri, började som 
porträttmålare, men han ville få ut mer av skapandet än att enbart 
återge ytan, dvs. utseendet. Han ville tränga djupare, eftersom 
han vet att den fotografiska återgivningen “ljuger”. Den avslöjar 
ingenting av det avmålade subjektets inre värld, som egentligen 
berättar sanningen.

Staffan har alltid med hjälp av färger och formantydningen för-
sökt återge den själsliga dimensionen, men under de senaste åren 
har han velat gå ännu ett steg längre i sitt andliga skapande. Ta 
hans kanske mest talande verk: Äggets mirakulösa styrka!

Imi Markos & Gaby M Tolsén

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar
Poulsen. Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt 
av barn. Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, 
som kan ha lika mycket att berätta som en vuxen människa.

Vad har Anders Zorn och Väsby Konsthall gemensamt? Jo, natuligt-
vis kärleken till akvarellmåleriet! Det är därför som Väsby Konsthalls
Vänner år efter år bjuder in till en jurybedömd akvarellsalong. Och
vi gläder oss åt det stora gensvaret från akvarellister över hela landet. 
Akvarellmåleriet utvecklas och förändras ständigt och variationerna 
i motiv, färger och utförande är förbluffande många. Därför är det 
alltid lika spännande att varje år ta del av de verk som strömmar in.
 
Så väl mött till ännu en Akvarellsalong! Inlämning av verk till 2011 
års salong kan göras personligen, genom ombud eller per post
22-24 februari under ordinarie öppettider. En jury gör ett urval 
bland inlämnade verk.

Miniatyrsalong
För två år sedan föddes en ny tradition i Väsby Konsthall – en 
Miniatyrsalong öppen för alla! Måtten att hålla sig inom är en 
kvadratdecimeter, kvadratisk, rund, rektangulär… inklusive ram, 
passepartout och sockel. Välkommen att lämna in under samma 
tider som till Akvarellsalongen!

Kan fem hörn och en världshistoria av mytologi, symbolism och 
betydelser räcka för att människor ska måla upp en stjärna och 
Sveriges förmodligen största Land Art-projekt för sitt inre? Land Art
är en konstform som uppstod i USA på sextiotalet. I korthet går det
ut på att man använder sig av landskapet och där utför sin konst.
 Väsbypentagrammet är en hyllning till fantasin och tankens 
kraft. För det är ju bara i huvudet på betraktaren som den femud-
diga stjärnan blir verklighet. Med exakta vinklar och placeringar 
lägger konstnärsduon Diagram, Anders Granberg och Lars 
Lengquist, pentagrammets mittpunkt i Väsby Konsthall där också 
en utställning om projektet visas. www.diagram.se 

Tecken i tiden
Här visas konst som tangerar religionens ritualer utan att vara 
religiös. Man kan ana ockulta och rituella spår i olika tankemöns-
ter. Det finns något ordlöst som träffar hjärtat innan motiven når 
hjärnan. Med konstnärer vars verk hamnar i gränstrakterna mel-
lan dröm och verklighet erbjuder vi upplevelse utöver det vanliga!

Utställningsprogram 2011
Optimus och Primus
Våren 2011
15/1 – 6/2 Jörgen Martinsson måleri, skulptur 
15/1 – 6/2 Ingvar Staffans måleri  
12/2 – 6/3 Staffan Tolsén måleri, objekt 
12/2 – 2/3 KIDS fotografi  
12/3 – 10/4 Akvarellsalong jurybedömd salong 
12/3 – 10/4 Miniatyrsalong öppen för alla 
16/4 – 1/6 Väsbypentagrammet  Land Art  
16/4 – 15/5 Tecken i tiden blandade tekniker 
18/5 – 26/5 Väsby Förskolor elevarbeten
18/5 – 26/5 Väsby Grundskolor elevarbeten
28/5 – 1/6 Yrkesvävarna vävd textil

Hösten 2011
3/9 – 25/9 Wäsby Konstnärsgille måleri, objekt
1/10 – 16/10 Linjer teckning 
1/10 – 23/10 Former skulptur
29/10 – 20/11 30 x 30 jurybedömd salong 
26/11 – 18/12 haka måleri, skulptur, fotografi, 
    installation, video,
    blandteknikobjekt

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

”Stormen” av Boris Culjat, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2010 
till minne av Karin Öije Abel
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15 januari - 6 februari

Ingvar Staffans

15 januari - 6 februari

Jörgen Martinsson

12 februari - 6 mars

Staffan Tolsén

12 februari - 2 mars

KIDS

12 mars - 10 april

Akvarellsalong

16 april - 15 maj

Väsbypentagrammet

Jag vill betona det slumpmässiga, det tillfälliga, det till synes ovä-
sentliga i skapandet. Ofta kommer idéer och inspiration oplane-
rat, utan medveten avsikt. En snörstump, en sten, en skugga, ett 
spår i asfalten, ett snöfält på en mörk fjällsida, en förflugen tanke 
vid uppvaknandet kan leda till att jag får inspiration att jobba 
vidare. 

Men ibland är det så att allt står stilla, men då brukar jag chansa 
och ge mig på något gammalt, halvlyckat konstverk och försöka 
förändra det. Pang - plötsligt är inspirationen där och då har jag 
på några minuter skapat något. 

Eller så är den det inte... och då är det dags att hänga läpp ett tag. 

Eller ta en kopp kaffe... 

Jörgen Martinsson är en sökande konstnär som med stor integri-
tet och originalitet utforskar formens och språkets möjligheter att 
nå varats utmarker. Likt forskaren söker han uttryck för upplevel-
ser, starka och svårartikulerade, som formar oss och sätter gränser 
för våra horisonter.

Sedan studietiden på Konsthögskolan, under ledning av profes-
sorerna Arne Jones och Asmund Arle, arbetar han metodiskt och 
tyst, fri från tidens trender och moden. Han har utmanat tankens 
kraft med ett tredimensionellt rymdschack, skapat stillhet där 
tidens flöde tycks hejdat med aska, pigment och järntråd.

Leif Bolter

Staffan Tolsén som ställer ut objekt och måleri, började som 
porträttmålare, men han ville få ut mer av skapandet än att enbart 
återge ytan, dvs. utseendet. Han ville tränga djupare, eftersom 
han vet att den fotografiska återgivningen “ljuger”. Den avslöjar 
ingenting av det avmålade subjektets inre värld, som egentligen 
berättar sanningen.

Staffan har alltid med hjälp av färger och formantydningen för-
sökt återge den själsliga dimensionen, men under de senaste åren 
har han velat gå ännu ett steg längre i sitt andliga skapande. Ta 
hans kanske mest talande verk: Äggets mirakulösa styrka!

Imi Markos & Gaby M Tolsén

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar
Poulsen. Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt 
av barn. Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, 
som kan ha lika mycket att berätta som en vuxen människa.

Vad har Anders Zorn och Väsby Konsthall gemensamt? Jo, natuligt-
vis kärleken till akvarellmåleriet! Det är därför som Väsby Konsthalls
Vänner år efter år bjuder in till en jurybedömd akvarellsalong. Och
vi gläder oss åt det stora gensvaret från akvarellister över hela landet. 
Akvarellmåleriet utvecklas och förändras ständigt och variationerna 
i motiv, färger och utförande är förbluffande många. Därför är det 
alltid lika spännande att varje år ta del av de verk som strömmar in.
 
Så väl mött till ännu en Akvarellsalong! Inlämning av verk till 2011 
års salong kan göras personligen, genom ombud eller per post
22-24 februari under ordinarie öppettider. En jury gör ett urval 
bland inlämnade verk.

Miniatyrsalong
För två år sedan föddes en ny tradition i Väsby Konsthall – en 
Miniatyrsalong öppen för alla! Måtten att hålla sig inom är en 
kvadratdecimeter, kvadratisk, rund, rektangulär… inklusive ram, 
passepartout och sockel. Välkommen att lämna in under samma 
tider som till Akvarellsalongen!

Kan fem hörn och en världshistoria av mytologi, symbolism och 
betydelser räcka för att människor ska måla upp en stjärna och 
Sveriges förmodligen största Land Art-projekt för sitt inre? Land Art
är en konstform som uppstod i USA på sextiotalet. I korthet går det
ut på att man använder sig av landskapet och där utför sin konst.
 Väsbypentagrammet är en hyllning till fantasin och tankens 
kraft. För det är ju bara i huvudet på betraktaren som den femud-
diga stjärnan blir verklighet. Med exakta vinklar och placeringar 
lägger konstnärsduon Diagram, Anders Granberg och Lars 
Lengquist, pentagrammets mittpunkt i Väsby Konsthall där också 
en utställning om projektet visas. www.diagram.se 

Tecken i tiden
Här visas konst som tangerar religionens ritualer utan att vara 
religiös. Man kan ana ockulta och rituella spår i olika tankemöns-
ter. Det finns något ordlöst som träffar hjärtat innan motiven når 
hjärnan. Med konstnärer vars verk hamnar i gränstrakterna mel-
lan dröm och verklighet erbjuder vi upplevelse utöver det vanliga!

Utställningsprogram 2011
Optimus och Primus
Våren 2011
15/1 – 6/2 Jörgen Martinsson måleri, skulptur 
15/1 – 6/2 Ingvar Staffans måleri  
12/2 – 6/3 Staffan Tolsén måleri, objekt 
12/2 – 2/3 KIDS fotografi  
12/3 – 10/4 Akvarellsalong jurybedömd salong 
12/3 – 10/4 Miniatyrsalong öppen för alla 
16/4 – 1/6 Väsbypentagrammet  Land Art  
16/4 – 15/5 Tecken i tiden blandade tekniker 
18/5 – 26/5 Väsby Förskolor elevarbeten
18/5 – 26/5 Väsby Grundskolor elevarbeten
28/5 – 1/6 Yrkesvävarna vävd textil

Hösten 2011
3/9 – 25/9 Wäsby Konstnärsgille måleri, objekt
1/10 – 16/10 Linjer teckning 
1/10 – 23/10 Former skulptur
29/10 – 20/11 30 x 30 jurybedömd salong 
26/11 – 18/12 haka måleri, skulptur, fotografi, 
    installation, video,
    blandteknikobjekt

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

2009

5 september - 27 september

Erling Johansson

Värmebilder av själen
Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder 
började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när 
jag var tio år.

Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest teck-
nade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, 
att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg 
och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda 
till ett vetande.

I de många offentliga monumentala verken är min inställning 
att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som 
bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får 
jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller 
skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till 
att bli dynamisk som en god scenografi.

5 september - 27 september

Anna-Karin Svedjestrand

Jag målar koloristiska och expressiva målningar. Ibland mycket 
stora målningar. 

Bilderna handlar om mitt eget liv. Jag berättar det jag upplever 
känslomässigt just nu ganska direkt och spontant i målningarna. 
Det är i alla fall det jag eftersträvar. 

Färger fascinerar mig oerhört mycket! Jag har ett stort intresse för 
färgkompositioner. Jag jobbar också med hur jag kan komponera 
spännande och uttrycksfulla färgkombinationer.

3 oktober - 29 oktober

Svensk samtidskonst

Väsby konsthalls konstnärlige ledare Ricardo Donoso vill med 
denna utställning presentera en generation konstnärer som speglar 
dagens konst i Sverige. Det blir ett brett spektrum av olika tekniker. 

Det viktigaste med utställningen är att det ska kännas som färsk-
vara, därför blir det en överraskning vilka konstnärer som deltar. 
Ricardo vill gripa chanser som dyker upp och lovar en spännande 
blandning mellan oljemåleri, grafik, objekt och video. Som att 
handla på torget, man tar det som är spännande just nu. 

Det kan nog smyga sig in en och annan representant för den äldre 
generationen konstnärer också.

Att det blir hög kvalitet kan vi lita på.

7 november - 29 november

30 x 30

5 december - 17 januari 2010

Lena Lervik

I mina motiv försöker jag hitta moderligheten, en egenskap vi 
alla är beroende av. En urgammal komplex symbol som inte är 
självklar. Det handlar mycket om vår inre födelse, om hur mörker 
behövs för att ljuset ska bli synligt. Kanske behövs denna inre 
födelse, som flera av de klassiska Mariamotiven i första hand 
syftar på, för att vår moderlighet ska bli den universella egenskap 
vi längtar efter, män som kvinnor.

I 30 år har jag arbetat med kopplingen mellan modern i dag och 
hennes förmödrar och motivet upphör aldrig att fascinera mig.

30 x 30 är väl ingen konst? 
30 x 30 är ett mått att hålla sig innanför. 

Väsby konsthall bjuder in konstnärer från hela landet att anta 
utmaningen att hålla sig inom måtten. 

Inlämning av verk kan göras personligen, genom ombud eller 
per post 27-29 oktober under ordinarie öppettider. Alla tekniker 
utom akvarell godtas av juryn som gör urvalet till konstutställ-
ningen  30 x 30 !

”Konsten är inte konst för att den är konst, utan för att konstvärl-
den beter sig som om något är konst”

Blaise Pascal (filosof och matematiker 1623-1662) 
i Lars Vilks tolkning 

26 maj - 31 maj

Väsby Grundskolor
Elevsalong

Här visar elever vid grundskolorna i Upplands Väsby upp ett 
axplock av de verk som de producerat under läsåret.

För många bildintresserade elever är det en utmaning att få ställa 
ut för publik i en vacker konsthall, samtidigt som allmänheten får 
se vad eleverna arbetar med på bildtimmarna. Salongen fungerar 
också som en inspiration för alla elever till fortsatt skapande, sam-
tidigt som vuxna besökare har behållning av utställningen.

Primus 1 och 2
17/1 – 15/2 Fiber Art Sweden textil, teckning, foto, 
    video, skulptur
21/2 – 15/3 Luis Deza måleri, reliefer
21/2 – 15/3 Lars Oluf Kolsrud måleri
21/2 – 15/3 Lennart Kaltea fotografi
21/3 – 19/4 Akvarellsalong jurybedömd salong
21/3 – 19/4 Miniatyrsalong inbjudna konstnärer
25/4 – 17/5 Juan Cano grafik, måleri
25/4 – 17/5 Leif Österman måleri
26/5 – 31/5 Yrkesvävarna vävd textil
26/5 – 31/5 Väsby grundskolor elevarbeten
5/9 – 27/9 Erling Johansson måleri
5/9 – 27/9 Anna-Karin Svedjestrand måleri
3/10 – 29/10 Svensk samtidskonst måleri, grafik, 
    objekt, video
7/11 – 29/11 30 x 30 jurybedömd salong

5/12 – 17/1 Lena Lervik skulptur

Bli medlem i Väsby Konsthalls Vänner!
Väsby Konsthalls Vänner behöver bli fler! Föreningen måste 

leva och utvecklas och därför behövs du!

Som medlem får du information hem till dig om allt som sker i 
Konsthallen. Du deltar också i den årliga utlottningen av inköpt 
konst från utställningarna. För mer information om hur man blir 

medlem - besök vår hemsida, kom till Konsthallen eller ring.

Utställningsprogram 2009

Väsby Konsthall - Primus 1 och Primus 2
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (vkv) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, plan 3, 194 34 Upplands Väsby • Tel: 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16
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Mannen från Pajala

Långsamhet

Väsby Konsthall - hallarna Optimus och Primus
drivs av Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med kommunalt stöd.

Konstnärlig ledare är Ricardo Donoso.

Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby • Tel. 08-590 948 50
info@vasbykonsthall.com • www.vasbykonsthall.com

Öppet: onsdag, torsdag 12-17 • fredag, lördag, söndag 12-16

”Stormen” av Boris Culjat, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2010 
till minne av Karin Öije Abel
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Stilla morgon av Ulla Taflin, mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 
2011


