Medlemsbrev nr 3 2019

Kära vänner i Leksands Konstsällskap!
Redan sommar och vi har inte hört av oss! Ja tiden går alldeles för fort denna vackra
tid. Senaste medlemsbrevet var kallelse till årsmötet 23/3. Det genomfördes i sedvanlig
ordning. Inga överraskningar eller förändringar, samma styrelse som tidigare:
Kersti Jobs-Björklöf, ordförande
Josefin Wedel, vice ordförande
Gunilla Esbjörn, kassör och sekreterare
Margareta Björklund
Lars Dahlström

Berit Rönnstedt
Fredrik Lautmann
Karin Holmberg

Tomas Blijdenstein adjungerades till styrelsen vid det konstituerande sammanträdet.
Josefin Wedel, Margareta Björklund och Karin Holmberg presenterade vinsterna i
medlemslotteriet som utföll enlig nedan:
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Vinst
”Två fåglar”
”Sällsamhetens ö”
”Grönt tak”
”Gula Björkar”
”Åskregn”
”Ikat”
Bok och biljetter till Himlaspelets
marionettföreställning
Bok ”Jobs keramik o textil”
Böcker, 2 st ”…hemtrefnadens…”

Konstnär/Författare
A Blijdenstein
A Flock
B Melin
C Berglund
C Hamne
P R Anliot
M Meschke

Vinnare
Barbro Tegmark
Jakob Stormats
K & R Berlin
G & S Eklöf
H Ankarcrona
Lena Karlén
Ingrid & Hans Elg

H Hedqvist C Mattson
J Knutsson

Charles Ax:Son Johnson
Ingmar Bergmark

Dessvärre visar det sig att det inte blir någon marionettföreställning av Himlaspelet i år,
så Ingrid och Hans Elg får ett annat erbjudande.
Gustaf Ankarcrona, Konstsällskapets grundare, föddes för 150 år sedan. Årsmötet
avslutades med att professor Johan Knutsson berättade och visade bilder om ”det
nationalromantiska hemmet” den tidsperiod då Ankarcrona var verksam i Tällberg och
Leksand.
Vi har också hunnit med ett besök i Stockholm den 16 mars. Besöket började i
Hallwylska museet med en palatsvisning med inriktning på konsten. Efter att ha vandrat
runt i denna överdådiga sekelskiftesmiljö tog vi den abonnerade bussen till Thielska
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galleriet. Lunch med varmrökt lax blev ett skönt avbrott innan vi blev guidade i den
vackra Jobsutställningen med idel nostalgiminnen; ”minns du?”, ”oj det har jag inte sett
tidigare”!
Under våren visade vi Konstfilmer i samverkan med Visir bio och Folkets Hus och
Parker:
- ”Näckrosor av Monet - vattnets och ljusets magi
- ”Degas – Passion for Perfection”
- ”Den unge Picasso”.
Fortsättning följer till hösten
- 28 september - Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis
- 19 oktober - Pradomuseet – en samling underverk
- 23 november - Tintoretto – en rebell i Venedig
Konstsällskapet har inga aktiviteter inplanerade under sommaren, men under denna tid
brukar det vara ett stort utbud ändå i Leksand med omnejd. Sommarutställning ”Gröna
vågen: IV” Kulturhuset, Kammarmusikfestival, skulpturutställning på Hildasholm,
Tjärngänget i galleri Ladan på Åkerö, Hjortnäs Handel galleri, Karin Ferner ”Glädje och
grannlåt” i Rättvik för att bara nämna några.
I slutet på augusti är vi i gång igen! Torsdag den 29 augusti klockan 18.00 är vi
välkomna till Galleri Ladan, Siljegårdsvägen 12 Åkerö till utställningen ”Mina anmödrar
och jag” En resa i Lena Karléns textila liv. Lena visar sin utställning för oss. Tacksam
om du hör av dig om deltagande till Gunilla Esbjörn e-post eller mobil, senast 26
augusti.
Konstsällskapets utställningsperiod på Kulturhuset är 7 september t o m 5 oktober.
Utställare är falukonstnären John Rasimus. Han fick landstingets kulturpris 2018.
Motiveringen var: ”En konstnär med ett starkt personligt uttryck, som till synes enkelt och lekfullt tar
sig an sin samtid och de stora frågorna. Med entusiasm och energi skapar han möten och samtal mellan
konsten, konstnären och betraktaren. John Rasimus lyfter in världen i Dalarna, både genom sitt eget
konstnärsskap och genom att bjuda in konstnärer från när och fjärran.”

Den 14 september blir det ett heldagssymposium ”SPÅR OCH FRAMTID --- ARVET
EFTER GUSTAF ANKARCRONA”. En rad etablerade föreläsare belyser Ankarcrona
som konstnär, arkitekt, bevarare och utvecklare av sin tid genom möbler/inredning,
hemslöjd och nationsbygge. Frågan är, vad vi tar med oss in i framtiden?
Därefter kan man njuta av en konsert i kyrkan ”Bland virtuoser och perukstockar”
gitarrmusik framförd av den prisbelönte Lars-Åke Wiklund.
Se bifogat program och anmälningsblankett.
Lördagen den 5 oktober bär det av till Stockholm, en dagsutflykt. Stadshuset,
Konserthuset och förhoppningsvis Skandiabiografen är besöksmålen, alla tre från
samma period. De tillkom under 1920-talet, ett stiluttryck som har kommit att benämnas
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Swedish Grace. Aktuellt dels genom en bok ”SWEDISH GRACE” som kom ut 2017,
dels för oss i Konstsällskapet eftersom Alf Munthe var aktiv konstnär under denna tid
och ända fram till sin död 1971. Han har formgivit flera stora offentliga konstverk men
hans verksamhet är ändå okänd för många. Det vill vi i Konstsällskapet råda bot på, så
därför pågår ett intensivt arbete med att ta fram en skrift för att belysa hans
konstnärskap.
I Konserthuset finns bl a två mattor komponerade av Alf Munthe, i Skandiabiografen har
han formgivit den broderade läktarklädnaden. Vidare kommer Mats Persson någon
gång under dagen att berätta om Hötorgets historia.
Detaljerat program och anmälningsblankett kommer i nästa medlemsbrev.
På SVT PLAY har Antikmagasinet ett informativt program om Swedish Grace.
https://www.svtplay.se/video/21053800/antikmagasinet/antikmagasinet-sasong-12-swedishgrace?info=visa&start=auto&tab=2019

Vi kan glädjande nog berätta att hemsidan www.leksandskonstsallskap.se är
uppdaterad. Aktiviteterna under hösten kommer även att återfinnas där.
Vid våra utflykter/träffar händer det att vi tar ett och annat foto, tänkt för illustration på
hemsidan. Om du av någon anledning inte vill bli fotograferad är vi tacksamma om du
meddelar detta. Den som önskar ytterligare upplysningar kan kontakta Gunilla Esbjörn.
Som alltid önskar vi flera medlemmar. Om du trivs med våra arrangemang tipsa
gärna vänner och bekanta!
Får du medlemsbrevet via post, men har e-postadress är vi tacksamma om du
meddelar oss!
Några medlemmar har ännu inte betalat medlemsavgiften för 2019. Medlemsavgiften
för 2019 är densamma som tidigare 200 kr för enskild medlem och ytterligare 100 kr
för person boende på samma adress. Bankgirokontot är 5185-2788. I
medlemsavgiften ingår dels deltagande i medlemslotteriet vid årsmötet, dels att få
medlemsgåvan ”Signerat….”.
Vill du avsluta ditt medlemskap är vi tacksamma för besked.
Önskar en skön sommar. Vi ses till hösten.
Leksand 2019-07-03

Kersti Jobs-Björklöf
Ordförande

Gunilla Esbjörn
Sekreterare

Kersti.jobs.bjorklof@telia.com
070-66 33 730

Gunilla.esbjorn@telia.com
070-217 71 21

