
17 januari - 8 februari

Fernando Garrido - Pablo Labañino

14 februari - 8 mars

Christina Olivecrona 
- Kerstin Glamheden

14 februari - 8 mars

Annika Ottander

14 mars - 19 april

Akvarellsalong

25 april - 17 maj

Mats Åkerman

25 april - 17 maj

Alte Schweden

Från mörker till ljus
Alldeles nära är steget in i en fraktion av medvetenhet. Havet som 
ett tillstånd av överväldigande kraft. Genom att gå närmare och 
låta mig uppslukas, övergår det stora till ett kosmos av litenhet. 
Havet i mig. Målningarna blir processer av insyn. Det mörka i 
mig, det dolda i havet rämnar, brister upp i glimtar av ljus. I det 
fördolda finns möjligheter som enbart blir synliga i ett mikro-
kosmos.

Annika Ottander

Vår i luften betyder bland annat att det åter är dags för Väsby 
Konsthall att bjuda in till jurybedömd Akvarellsalong. En tradi-
tion vi mer än gärna vårdar för glädjen att ta emot bidrag från 
dem som ägnar sig åt denna, inte helt lätta konstart. Man vet 
aldrig riktigt vart det tar vägen, när färg och vatten blandas. Re-
sultatet kan bli både förvånande och spännande. 

Vi välkomnar både nytillkommande och dem som tidigare deltagit 
att lämna in bidrag till Väsby Konsthall onsdag 4 mars kl.12-17, 
torsdag 5 mars kl. 12-17 och söndag 8 mars kl. 12-16. Högst tre 
verk får lämnas - personligen, genom ombud eller per post. Vi 
erbjuder inte digital inlämning. En jury bestående av konstnärer 
gör ett urval bland de inlämnade verken.

Påskstängt 30 mars – 6 april

Kartan

”Jag tycker om kartor –
de ger inte tillträde till någon hotande sanning,
storsint och med godmodig humor 
lägger de ut åt mig på bordet en värld
som inte är av denna värld.”

Wislawa Szymborska

Mats Åkermans bildvärld äger rum i Den Svagiska Unionen. 
Denna fantasivärld har utvecklats ur detaljrika kartor som han 
redan som barn började rita. Mats skisser, kartor, tidtabeller, teck-
ningar och målningar beskriver hans värld lika mycket som hans 
texter. Berättelsen är viktig och blir undan för undan redogjord. 
Ett omfattande persongalleri med besynnerliga förvecklingar 
fördjupar historien. Av allt att döma så reste Rocco Rivarossi från 
Den Gula Regionen till Unionens huvudstad i mars-april 1956.

Konstnärsgruppen Alte 
Schweden (Joakim Hans-
son & Sebastian Mügge) 
ställer ut ett verk i instal-
lationsform som tar upp 
aktuella frågeställningar. 
Det kan framför allt gälla 
hur det offentliga rummet 
försvinner till förmån för 
en total kommersialisering 
av samhället och av kul-
turen.

Installationen problema-
tiserar en trend som rör i 
stort sett hela den civilise-
rade världen. Utefter det 
temat kommer konstnä-
rerna att arbeta i en lokal 
kontext som rör Väsby.

Vasalöpare
av Annette Backman,
mottagare av Väsby Konsthalls 
Akvarellstipendium 2012

25 maj - 31 maj

Elevsalong

Spår är det lilla ord man kan förhålla sig till som frivilligt tema i 
årets elevsalong. Och spår kan man minsann se överallt!
Väsby Konsthall erbjuder elever från förskoleklass till gymnasie-
skolan att ställa ut i båda hallarna. Innan alla bidrag har hamnat 
där, har eleverna arbetat med kreativa processer och all kreativ 
verksamhet lämnar spår. Det är dessa spår vi vill lägga ut i Konst-
hallen.

Att få ställa ut i Konsthallen sätter spår för hela livet. För elev-
erna blir det ett bevis på att det finns fler språk än det talade och 
skrivna som ju annars är det vanligaste i skolan.

Alla vet att båda hjärnhalvorna behövs för att bli en hel människa. 
Att skolorna i Väsby nu arbetar med att höja meritvärden och 
att komma uppåt i de årliga undersökningar som görs är bra. Att 
då arbeta med bild och form och de uttryck som inte genast kan 
bedömas och sorteras gör större nytta än man tror. Vi välkomnar 
alla att njuta av resultaten som ni slipper betygsätta och bedöma.

Spåret är utlagt …

17 januari - 8 februari

Iryna Hauska

Utställningen undersöker frågan: Kan gammaldags teknik få nytt 
liv och bevaras till kommande generationer? Har tidskrävande 
arbete plats i våra liv när tiden inte räcker till för att stanna och 
uppleva ögonblick? Jag brukar jobba 7-9 månader med ett hand-
vävt verk. Har vi tid för det?

Mitt mål är att frysa tiden och skapa trygghet genom ett konst-
närligt språk, form, taktila uttryck och färg. Jag inspireras av tiden 
då man virkade, vävde och sydde kläder och inredningsdetaljer för 
hand. I dag lever vi snabbt, i ett överflöd av saker. Konsumtions-
samhället påverkar oss. De handgjorda, vävda verken talar för sig 
själva och leder våra tankar till tidlöshet, evighet och magi.

Jag tycker att det är viktigt att använda gamla tekniker och möns-
ter i dag, när allting görs mekaniskt med hjälp av datorer, när 
hantverket glöms bort.

Harmonin mellan natur och människa har alltid varit ett viktigt 
element i mitt konstnärskap.

Iryna Hauska

Två kontraster
Fernando Garrido, född och verksam i Mexiko, och Pablo Labañino, 
född på Cuba och verksam omväxlande i USA och Sverige, är de 
verkliga kontrasterna. 

Garrido, med sin magiska realism, förstärker en känsla av mystik 
och magi när han väcker sina figurer till liv. Världsliga och andliga 
ledare blandas med gycklare, sökare och dårar som kan ge ett sur-
realistiskt intryck.

Labañino däremot är mer verklighetstrogen i sina motiv. Som må-
lare och grafisk designer ger han sina bilder och grafiska verk ett myll-
rande och detaljrikt liv genom aktuella människor och händelser.

I vårt gemensamma Konstbyrå-
projekt förvandlar vi inköpta 
byråer till unika konstverk. 

Vi har velat utforska deras inne-
boende mystik, där byrålådornas 
insida ibland för en harmonisk 

dialog med byråns utsida, andra gånger kan insidan stå i stor och 
överraskande kontrast till det yttre.

Christina och Kerstin

”Det är inte helt lätt att beskriva Christina
Olivecronas bildvärld, för just där i skär-
ningspunkten när orden tar slut börjar 
hennes måleri. Med en exakt färgkänsla 
och skenbar enkelhet gestaltar hon värl-
dar, där den inre och yttre verkligheten 
obehindrat får flyta samman.

Vi befinner oss någonstans mellan 
dröm och verklighet utan linjär tid, där
landskapen känns välbekanta och främ-
mande på samma gång. I landskapen bor
människor och människor är landskap, 
sina egna boningar, ensamma och oåter-
kalleligt sammanflätade i livets väv.”

Eva Fornåå

”Det meditativa temat med ett till 
synes tomt landskap ropar efter att 
besjälas av var och en som stannar 
upp och ser. Grova penseldrag störs 
av sinnrika detaljer, skärpan bryts 
av dimma.   

Kerstin Glamheden öppnar 
dörren till en bildvärld som hjälper 
betraktaren ett steg närmre sina 
inre världar. Dit man vill. Det man 
lämnat. Dit man aldrig kom. Den 
plats dit man ständigt återvänder. 
Vi ställs öga mot öga med den 
fråga vi alla bär inom oss.”

Wilhelmina Gabriel

Upptäckten av ljus
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