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SK Östs styrelse hälsar nya medlemmar

Välkomna!
Sedan oktober har Region
Öst fått ytterligare 12 nya
medlemmar.
Bland dessa har vi valt ut
två som här får tillfälle att
presentera sig själva.

Eha Arg

Eha Arg

Jag är uppvuxen i Saltsjö-Boo (idag en
del av Nacka). Idag bor jag på Södermalm i Stockholm och i mitt fritidshus i
Sörmland i Björnlunda. Mina föräldrar
kom som flyktingar från Estland, så min
bakgrund är estnisk men jag är svensk.
Jag har genom mitt arbete bott halva
mitt yrkesverksamma liv utomlands i
Afrika, Asien, Australien och olika plat-

Elinor Pilebro

Blå explosion

Nya medlemmar
i Region Öst

Inom mig har det alltid bott en konstnärssjäl som arbetat på hobbybas med
allt möjligt inom hantverk. Jag har skapat med torkade blommor, broderier,
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Fokus.

Elinor Pilebro

ser i Europa. Jag har haft förmånen att
uppleva olika kulturer och olika värden
i livet.
För snart tjugo år sedan började jag av
en händelse måla akvarell och jag ägde
då inte någon pensel eller akvarellfärger.
Det var verkligen något nytt! Jag upplevde att jag fick sån ro och avkoppling
Forts, på nästa sida

sytt både brudklänningar, kostymer och
underkläder och massor av annat.
Allt mitt skapande har alltid varit vid
sidan av ett ”riktigt” arbete då jag inte
vågat satsa på det jag egentligen har
brunnit för, att skapa.
2008 kom smycken in i mitt liv. Jag började designa och tillverka armband,
halsband och ringar som jag sålde hemifrån. Jag ordnade smyckeskvällar där
mina vänner, och deras vänner, fick
Forts, på nästa sida
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Eha Arg Forts.

när jag målade, förstås med varierande
resultat. Jag började till exempel se naturen på ett annat sätt i färger och den
mängd färger som den bjuder på.
Genom åren har jag prövat andra material akryl, olja, chinese brush painting
men jag föredrar idag i alla fall akvarellmåleri. Då är det inte bara jag som styr
utan även pigmenten styr resultatet i
kombination med olika mängd vatten –
lika mycket som konstnären. Det är en
utmaning och det ger spänning.
Jag har fått mycket inspiration av duktiga konstnärer/lärare i akvarellmålning
som Anders Wallin, Lars Holm, Hasse
Karlsson, Björn Bernström, Gunnel Moheim. Dessutom fått utbildning på universitetet i Canberra, Estniska konstakademien med flera.
I år har det inte varit sig likt men jag har
deltagit på jurymedömda Akvarellsalongen på Väsby Konsthall, Gnesta Konstrunda för 6:e året, Planket i Edsvik i
augusti och utställning i Nävekvarn
midsommarveckan tillsammans med en
keramiker.
Text och bild: Eha Arg
Hemsida: https://ehaarg.se

Den
ensamma
björken.

Hemsida: http://www.pilebrodesign.se

Två träd i horisonten

Elinor Pilebro Forts.
komma hem till mig och titta på vad jag
skapat. Det här blev fantastiskt populärt
och kunderna blev bara fler och fler.
2010 kände jag att det var dags att
prova och se om jag kunde stå på egna
ben så jag sade upp mig från mitt riktiga
jobb för att se om mina egna ”konstnärsvingar” skulle hålla. Det här är ett
beslut jag aldrig ångrat.
2011 provade jag silversmycken och
2013 anmälde mig till metallinjen på
Folkuniversitet vilket var en fantastisk
utbildning som öppnade ännu en dörr i
mitt skapande.
Att måla tavlor kom in i mitt liv i november 2016. Jag gick en kurs och det
var där jag höll en akvarellpensel i handen för första gången i mitt liv. Jag fastnade på en gång och har sedan den
kursen målat något varje dag.
I alla mina tavlor och motiv hämtar jag
inspiration från naturen och dess fantastiska skönhet. När jag sedan målar hämtar jag lite från olika ställen och skapar
min egen verklighet.
Fram till idag har jag varit med på 14
olika utställningar. Både i egen och andras regi samt flera jurybedömda.
Det är fantastiskt att leva sin dröm och
få arbeta med det som mitt hjärta brinner för.
Text och bild: Elinor Pilebro

Kära läsare och
konstnärskollegor!

 År 2020 lider mot sitt slut. Året
har vänt upp och ner på tillvaron på
ett sätt som vi aldrig kunnat föreställa
oss.
Förhoppningen är att vi nästa år kan
gå tillbaka till normalt umgänge med
konstnärsvänner, nära och kära.

Två medlemsutetällningar
Vi är optimistiska och har bokat in två
medlemsutställningar. En är planerad
till en vecka i maj och ytterligare en till
två veckor i september som vi hoppas
kunna genomföra. Mer om dessa två
utställningar längre fram.

Årsmötet är söndagen den
21 februari 2021, kl 14.00
Det börjar närma sig Årsmöte i Region
Öst, ett årsmöte som också påverkas
av Corona-pandemin. Vi förbereder
oss för att genomföra årsmötet via
Microsoft Teams, för att så många
medlemmar som möjligt kan medverka och framföra sin mening i demokratisk ordning.
Årsmöteshandlingarna såsom Dagordning för mötet, Verksamhetsberättelse för 2020 (en förkortad version),
Preliminär budget för 2021, Verksamhetsplan, och Valberedningens förslag

till styrelse kommer som vanligt att
skickas ut via SK Öst-nytt nr 1, 2021.
Vi räknar med att ett utskick via Kansliet sker den 2 februari. SK Öst-nytt nr
1 kommer även att finnas på hemsidan.
Vi vill redan nu meddela att du är
välkommen att delta på Årsmötet.
Anmäl dig till vår e-postadress:
regionost@konstnarsforbundet.se
när du anmält dig får du en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan.
Detta för att vi ska kunna koppla upp
dig till Teams via din e-post eller
mobil.

Konsthistorier från

Ivan Aguélis liv blev kort, men måleriet blev stort

 En av Sveriges mest mytomspunna och
på många sätt mest intressanta konstnärer
gjorde trots en begränsad produktion och
kort livstid stort avtryck på den svenska
konstscenen kring sekelskiftet till 1900-talet.
Än idag anses Ivan Aguéli vara en av vårt
lands främsta konstnärer genom alla tider.
Aguélis målning “Egyptiskt landskap” innehåller det mesta av hans egendomliga poetiska måleri.
I målningen ser vi exempel på konstnärens
reducerade motivvärld och förenklade formspråk. Trots målningens relativt lilla format
är det en tämligen stor målning av konstnären som med rätta skulle kunna kallas för
nordens Bernard eller kanske för oss svens-

"Egyptiskt landskap" av Ivan Aguéli. Foto CFHILL

kar mer kända Gaugin. Den förtätade stämningen i det egyptiska landskapet kan inte
annat än förtrolla betraktaren. Trots det intima formatet äger konstverket en monumental storhet.
Målningen "Egyptiskt landskap" är exempel
på svensk konsthistoria när det är som bäst,
utförd av en av våra hyllade men fortfarande
också mest undervärderade konstnärskap.
Trots att Aguéli redan är representerad på
många svenska museer och i privatsamlingar
skulle det inte förvåna mig om konstnären i
framtiden skulle möta samma internationella
intressenivå som den danska målaren Vilhelm
Hammershøi.
Pontus Silfverstolpe

Rabatter för SK-medlemmar på Region Östgallerier

Galleri T
Österlånggatan 3, Gamla Stan.
Ordinarie hyran på Galleri T är 6.400
kr/vecka. Medlemmar i SK får rabatt
och betalar 5.400/vecka. Inga provisioner tillkommer.
www.gallerit.com
Galleri Bellman
Bellmansgatan 9, Södermalm,
10% i hyresavdrag för SK-medlemmar. Telefon: 070-56 00 572.
info@galleribellman.se

Galleri SOHO
Gallerian, Storgatan 18, Västerås.
Som medlem får du 30% på ordinarie hyra.
info@gallerisoho.se

Galleri Riddaren
Köpmannabrinken 8, Gamla Stan.
SK medlemmar får 10% rabatt på galleriets ordinarie hyreskostnad maj-december. Januari-april har galleriet
generellt rabatterade priser.
info@galleririddaren.se

Galleri Rääf
Hornsgatan 32, Södermalm.
Som medlem i SK får du 500 kr
rabatt per utställningsvecka.
Tel. 46 70 630 19 21
info@galleri-raaf.se

Galleri Studio Animar
Kindstugatan 7, Gamla Stan.
SK:s medlemmar får 10 % i rabatt.
galleri.studioanimar@gmail.com
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