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Postadress till Konstforum: c/o Vangbo, Gryningsvägen 6, 177 61 JÄRFÄLLA.
birgitta.vangbo@telia.com
M edlemsavgiften betalas till Konstforum, plusgiro 360313-1. Årsavgiften är 250 kr, 200
för familjemedlem, 100 kr för ungdom

Italienfest
KONSTFORUMS STYRELSE 2017:

Erik Andersson, ordf, 08-580 349 71
Fredrik Forslind, sekr. 0730-87 80 14
Anita Lundgren 070-7697257
Kristina Winander 076-3366814
Ewa Gustafsson Hållén, 073-6970 855
Stefan Svennerby, webmaster,08-580 117 42
Cecilia Tarras-Wahlberg, 08-583 533 67
(Birgitta Vangbo, adjungerad kassör, 08-580
370 68)
HUSVÄRD JAKOBSSALEN
Ann-Mari Lindvall tel: 0739-94 78 89
UTSTÄLLNINGSSAMORDNARE:
utställningssamordnare för vår nya lokal är
inte fastställd ännu
HEMSIDAN:
www.jarfallakonstforum.se
Webmaster: Stefan Svennerby, tel se ovan!
cstefansve@gmail.com
MEDLEMSBLADET
Fredrik Forslind (red) tel 0730878014.
fredrik.forslind@hotmail.com

KALENDER

22 nov – inlämning Julsalong 17-19
25 nov – 10 dec Julsalongen, se info i detta blad
28 nov – Studiebesök Bellmanhuset 12.00
8 dec – Julfest, mer info i nästa blad!

Har ni något på gång? Tveka inte att skicka in
detta till fredrik.forslind@hotmail.com så tar vi
med det i bladet.

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2017

M edlemsavgiften betalas till Konstforums
plusgiro 360313-1. Årsavgiften är 250 kr,
200 för familjemedlem, 100 kr för ungdom

Distributör: Gunilla Danielsson
tel: 580 32741
M anusstopp för nästa medlemsblad: 5 nov
Nya medlemmar: Monica Gorschelnik, Solweig
Gunnarsson, Susanne Sjöberg.

Välkommen på Vernissage den 28 okt kl. 12.00 i
Jakobssalen, Jakobsberg.

28-29 okt – Utställning Målargruppen Rubinen mfl.
i Jakobssalen 12.00-16.00
9 nov – Italienfest 18.00

VI SÖKER UTSTÄLLARE!

Vill du eller din grupp ställa ut i Jakobssalen
framöver eller har ni vänner/bekanta som söker
utställningslokal!
Anmäl intresse till styrelsen redan idag för att ha
möjlighet att ställa ut under nästa år!

Utställning – Målargruppen
Rubinen med gästutställare

Vi hoppas att alla som åkte med på höstens resa
till Umbrien och Toscana med KulturresorEuropa nu har kommit tillbaka med en fin
upplevelse i bagaget. Vi är spända på att höra
hur resan varit
Torsdagen den 9 nov kl. 18.00 är ni välkomna
till Jakobssalen för en tillställning i resans
tecken. ALLA är välkomna, inte bara
resenärerna! Vi hoppas att någon kan berätta
och visa lite bilder. Tag gärna med bilder om du
var med på resan!
Vi dukar upp Italiensk buffé till
självkostnadspris 150 kr.
Medtag egen dryck!
Anmälan senast 3 nov till Fredrik Forslind på
tfn: 0730-87 80 14 eller e-post:
fredrik.forslind@hotmail.com
___________________________________

Jakobsbergs konsthall stängd under
hösten/vintern
Konsthallen håller stängd 9 okt till 12 januari
2018 p.g.a. ombyggnation. I jan 2018 ställer
Danielle Pamp ut som förste utställare för
året!

Ställer ut gör: Birgitta Öqvist, Gösta Lindunger,
Carita Aginger, Ingrid Sahlin Larsson, Monica
Gorschelnik och Solweig Gunnarsson.

Konstrunda Järfälla
Styrelsen för Konstrundan och vi som deltog och ställde
ut i Jakobssalen under Konstrundan – Inger Nyström,
Linda Lidzén, Mona Stockinger, Joana Öberg och Fredrik
Forslind - säger tack så mycket!
Runt 130 personer besökte oss i Jakobsberg under
helgen.

___________________________________________________
TIPS - DEN MODERNA KVINNAN
28 OKT - 25 FEB 2018 på Millesgården
En utställning producerad av Ateneum där fyra av den finska
modernismens stora konstnärer presenteras; Helene
Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga
Sesemann. Det var konstnärer som spelade en avgörande roll i
den finska konsthistorien från det sena 1800-talet och under
större delen av 1900-talet. Utställningen presenteras under 2017,
jubileumsåret för Finlands självständighet.

Studiebesök på Bellmanhuset

Ellen Thesleff (1869 -1954) målade i början av sin karriär i naturalistisk stil men blev, efter mötet
med den europeiska modernismen, inspirerad av fauvism och expressionism. Under långa vistelser i
Frankrike och Italien utvecklade hon en färgbehandling som gjorde henne till en stor ljusskildrare. I
hennes landskapsbilder, varav flera ingår i utställningen, är naturen upplöst i ett flödande färgrikt
ljus.
Elga Sesemann (1922-2007) var expressionistisk målare och en stor kolorist. Hon arbetade med
palettkniv, inte pensel, vilket ger hennes målningar en känsla av materialitet. Hon målade många
självporträtt där hon utforskar sig själv med en osentimental och psykologiskt skarp blick. Sesemann
gav även ut diktsamlingar.

Järfälla Konstforum finns på
Facebook!

Välkomna till ett guidat besök i Bellmanhuset,
Urvädersgränd 3, på söder den 28 november
kl. 12.00

Gå gärna in och gilla vår sida!

Pris: 100-: per person.

______________________________________

Huset har flera våningar med smala trappor.
Resväg: pendeltåg till Odenplan, tunnelbana
till Slussen, Uppgång Götgatan. Kort
promenad till Urvädersgränd.
Anmälan till Fredrik Forsli nd, tfn 0730878014 eller e-post:
fredrik.forslind@hotmail.com, senast 20
november

Helene Schjerfbeck (1862-1946) är välkänd för sina under åren
allt mer avskalade bilder där till slut endast det
mest betydelsebärande finns kvar. I utställningen ingår en serie
porträtt och några stilleben, målningar gjorda från tidigt 1900-tal fram till åren innan konstnärens
död.
Sigrid Schauman (1877-1979) var landskapsmålare. Hon var en tid elev till Helene Schjerfbeck och
utbildade sig även i Paris, där hon hade nära kontakt med Sonia och Robert Delaunay. Hon vistades
även i Italien där hon arbetade tillsammans med Ellen Thesleff. Färgmättade och stiliserade landskap
och några nakenstudier ingår i utställningen.

Påminnelse om vår
Facebook-sida

Julsalongen 25 nov – 10 dec
Onsdag den 22 november 17-19
är det dags att lämna in verk till
årets julsalong i Jakobssalen,
Jakobsberg.

Lämna minst två och högst tre verk, inget äldre än
fem år.
Alla tekniker är välkomna. Märk dina verk med
konstnärens namn, verkets titel, teknik och pris
(eller försäkringssumma om verket inte är till salu)
Verk som ska hängas på väggen skall vara försedda
med upphängningsanordning.
Deltagaravgift kr 50:Anteckna dig för vaktpass vid inlämningen!

___________________________________

Julsalongen invigs lördagen den 25 nov kl
12-16 och är öppen lördagar 12-16 och
söndagar 12-16
t o m den 10 december.

_______________________________

Utställningsgrupp sökes!
Vi söker fler personer som vill arbeta med
utställningarna i Järfälla Konstforum, tycker du
att det är kul med planering och samordning av
utställningar och hjälpa till med utformning av
utställningsrummet, tag kontakt med styrelsen
snarast!

Få medlemsbladet via E-post
Snabbare, säkrare, billigare och mer
miljövänligt!

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att om möjligt
ta emot medlemsbladet via e-post, detta bl.a. på
grund av de distributionskostnader som vi drabbas
av via PostNord. Meddela Fredrik på
fredrik.forslind@hotmail.com Tel: 0730-87 80 14
om du vill ha bladet digitalt.

