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SK Öst har årsmöte den 21 februari i år

Foto: Bertil Eriksson

Välkomna ni som har anmält er till
Region Östs årsmöte 2021 Söndag
21 februari kl 14.00 via Teams.
Det går fortfarande att anmäla sig.
Årsmöteshandlingar kommer att sändas

Anmäl
dig till

nn På SKs hemsida finns sedan en
tid ett forum för medlemmar. Just
nu har ca 460 medlemmar registrerat sig där. Många endast med
namn utan bild och eller att visa
några av sina verk.
Region Öst ser gärna att fler finns
med i Forum 4U. Här skulle vi
kunna bilda lokala grupper för att
du som medlem ska kunna hitta

med e-post och dagordningen fanns införd i nr 1 av SK-Nytt.
Samtidigt kommer 4 ombud att utses
med rätt att rösta på förbundsstämman
som sker senast juni månads utgång.

konstnärskollegor i ditt närområde. Vi hoppas också att vi i styrelsen ska kunna hjälpa till att hitta
utställningstillfällen för de lokala
grupperna. Då kan detta forum
vara en kanal att kommunicera ut
evenemang, bilder, videor mm.
Anmäl dig nu! Inloggningen är
enkel, se SKs hemsida.

På vår hemsida under
Medlemskap finns
Gallerier i samarbete med SK.
Här presenteras några som inte ligger i region Öst, men som i alla fall
kan vara intressanta. Se mer på:
http://www.konstnarsforbundet.se

Ateljé Orsta
Orsta 132, 870 30 Nordingrå

Galleri Lord & Lydia
Plantagegatan 9, 413 05 Göteborg
Galleri My Art Kårehamn
Sommargalleri på Öland

Galleri Stallet
Tegelbruksmuséet i Bjärred

Galleri Stensalen
Strax utanför Rättvik ligger brukssamhället Furudals Bruk.

Galleri Engleson
Erik Dahlbergsgatan 28 i Vasastan, Göteborg

Den abstrakta sidan tilltalar mig
Sunshine.

Birgitta Gure har under de senaste
fyra åren haft ett tiotal separat- och
samlingsutställningar.

n n ”Men du målade ju jämt när du var
liten!” Så sa min äldsta barndomsvän
från värmländska Torsby, där jag vuxit
upp. ”Oj! Det hade jag glömt!” var mitt
svar. Hon hade just sett min hemsida och
förstått att jag tagit upp min barndoms
stora intresse i vuxen ålder.
Efter många decennier tog jag tag i penseln igen, i början av 2000 talet. Sen blev
det en ny paus till 2017, då jag bestämde
mig för att verkligen börja måla. Min
kreativitet har dock tagit sig många
andra uttryck under de decennier som
hann passera.
Längtan att få måla igen och utforska
vad som skulle kunna finnas där för mig
och i mig, var stark. Efter att ha prövat
på ett flertal målartekniker valde jag
akvarell. Jag vill gärna testa gränserna

Rosa drömmar.

och se vart det tar mig. En hel del av mitt
måleri var åtminstone inledningsvis
tämligen avbildande, men jag har aldrig
haft lust att bli exakt och perfekt i min
målning, utan varit öppen för vad som
händer på vägen.
Den abstrakta sidan tilltalar mig och jag
drar mer och mer åt det hållet. Inspira-

tion hämtar jag ofta i naturen. Att bli
andlöst förälskad – i naturen, konsten –
på ett högre plan eller bara rakt upp och
ner där jag står och går. Känslan av alltings sammanhang och evighet fångar
jag på mitt eget sätt i mitt måleri. Utgångspunkten är ofta den fria fantasin,
men har ibland sitt ursprung från erfarenheter och intryck jag har fått från
några av mina resor.
Under de senaste fyra åren har jag haft
ett tiotal separat- och samlingsutställningar. Naturligtvis blev det lite knapert
under 2020 men två utställningar kunde
jag genomföra.
Text och bild: Birgitta Gure
Time to think.

Salvare Coronatus.

www.gure.se

Ändrat datum för stämman!
Foto: Bertil Eriksson

Svenska
Konstnärsförbundets
Årsstämma 2021

På grund av pandemin genomförs stämman senast juni månads utgång. Sannolikt
via Teams.

Liljevalchs
Vårsalong 2021

23 april–22 augusti

Coronapandemin vänder upp och
ned på all planering.
Vårsalongen 2021 flyttas fram och
får ny vernissagedag i april. Sedan
ges publiken möjlighet att se utställningen hela sommaren.

Stockholms Konstsalong
måste ställas in 2021

nn Stockholms Konstsalong meddelar att utställningen som var beräknad
att äga rum nu i april 2021 måste ställas in pga rådande omständigheter
med Covid-19. Planen var att försöka
få till ett nytt datum med lokalen i
september istället, och då hoppas att
läget skulle se bättre ut, men tyvärr så
är det inte möjligt att boka lokalen i
september och därför finns inget

Vernissageinbjudningar

n Kansliet kan inte ta emot vernissageinbjudningar och distribuera dessa. Vi lägger däremot
gärna upp din inbjudan på SKs
hemsida under “Medlemsutställningar - Landet Runt”. Skicka din
inbjudan i bildformat jpg till Eva
Olsson:
webb@konstnarsforbundet.se

annat val just nu än att ställa in årets
utställning och istället sikta på utställningen 2022.
Ett nytt datum är bokat i Lavalhallen
2022 och det gäller 18 mars till och
med 4 april. För enkelhetens skull så
ligger allas ansökningar automatiskt
kvar till år 2022, och om man inte vill
delta 2022 så bör detta snarast meddelas Stockholms Konstsalong. Vill
man däremot ha kvar sin ansökan, till
2022, så behöver man inte göra något.
“Vi beklagar verkligen detta, det
finns inget vi hellre vill än att ha utställningen som vanligt och träffa er
alla, men vi måste gå efter rekommendationerna från FHM och skydda
allas hälsa”, säger Joakim Alexandrie.
Mer information när antagningen är
helt färdigställd och villkoren är klara
inför 2022, kommer.

Visa din konst i Art Gallery

  Alla konstnärer i vår region förstår att marknadsföring är nyckeln till
framgång. Därför ska du nyttja möjligheten att finnas med i Art Gallery.
Sex motiv av din konst kan ses över
hela världen genom SKs Art Gallery,

helt utan kostnad!
Kontakta SKs webbredaktör Eva
Olsson på e-postadressen
webb@konstnarsforbundet.se
så lägger hon in dina bilder när hon
arbetar med hemsidan på tisdagar.

  Pandemin tvingar oss alla att improvisera och tänka på tvärs. En möjlighet i mörkret blir att låta Vårsalongen bli
också en sommarsalong, med förhoppning om en stor och frisk publik redo för
denna folkfest, förklarar Liljevalchs chef
Mårten Castenfors.
Hela 4 093 ansökningar hade kommit
in till Liljevalchs när tiden gick ut den 15
oktober. Nog kan vi spåra en coronaeffekt där, med såväl mer tid för skapande som behov av tröst. Vårsalongsjuryn har valt ut 158 konstnärer som får
visa 323 verk. Vernissagedag är planerad
fredag den 23 april 2021.
Liksom tidigare år är kvinnorna i majoritet bland de sökande. Av de antagna är
85 kvinnor och 73 män.
Måleri är alltid den dominerande tekniken, räknar man in blandteknik med
måleri som grund är det 138 verk. Fotografi håller åter andraplatsen med 31
verk, med skulptur/objekt därnäst, 29.
Nästan hälften av de antagna är bosatta
i Storstockholmsområdet.
I årets jury ingick fotografen och konstnären Jens Assur, konstnären Petra Hultman samt Mårten Castenfors som juryns
ordförande.

Vi efterlyser
gallerier i regionen

n Om du känner till ett bra galleri där du bor
tipsa då oss, så att vi kan komma i kontakt
med det.
Vi vill hitta gallerier i hela regionen som kan
bli sponsorer för SK genom hyresrabatter och
dylikt. I gengäld presenteras de på SKs hemsida samt här i SK-Nytt.
Alla gallerier i samarbete med SK finns på
vår hemsida under “Medlemskap”.
Skriv om ett galleri som ni tror skulle
passa som sponsor för SK till:

regionost@konstnarsforbundet.se

Samlingsutställningar i Region Öst

nn Under året har vi bokat in tre samlingsutställningar för våra medlemmar. Observera vi ännu inte tar emot
intresseanmälningar. Ytterligare information kommer att meddelas via SK
Öst-nytt i mars – april. Då kan vi också
ge besked om hur många utställare vi
kan ta emot, antal verk/ utställare,
transport av verk, priser mm.
Vi börjar med en samlingsutställning
under våren på Galleri Ekvall + Törn-

blom mellan den 8 – 13 maj. Galleriet
ligger på Hornsgatspuckeln på Södermalm. Närmaste T-bana Mariatorget
eller Slussen.
Även i år har vi bokat en vecka på
Öland mellan den 1 – 8 juli, på Galleri
Stenhallen som ligger mycket centralt
i Borgholm. Vi kommer också att ta
kontakt med några uthyrare vad gäller boendefrågan för utställare.
I september har vi bokat Galleri T

under 14 dagar, perioden 9 – 23 september, ”Ett verk var”. Vi planerar för
ett speciellt tema och ett bestämt format. Det får vi också återkomma till.
Allt du behöver veta om respektive
utställning kommer som vanligt att
publiceras i SK Öst-nytt. Men det kan
ju vara av intresse att redan nu notera
datum för respektive utställning.

Rabatter för SK-medlemmar på några stockholmsgallerier

Galleri Bellman
Bellmansgatan 9, ger 10% i hyresavdrag för SK-medlemmar. Telefon:
070-56 00 572.
info@galleribellman.se
Galleri Studio Animar
Kindstugatan 7, Stockolm. Medlemmar får 10 % i rabatt.
galleri.studioanimar@gmail.com

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

Galleri T
Österlånggatan 3, Gamla Stan. Ordi-

Galleri SoHo i Västerås

nn Galleri SoHo är ett av de gallerier
som SK har ett samarbete med och som
ger en rabatt vid bokning av utställningar. Galleriet är nyöppnat sedan 2020
under namnet SoHo och anordnar utställningar i egen regi och erbjuder också
möjligheten att hyra hela galleriet.
Galleriet som är beläget centralt i Västerås har ca 30 meters utställningsyta

med stora fönsterpartier. Galleriet kan
även bokas för mingel, andra kortare
sammankomster eller föreläsningar.
Galleriet ordnar under året ett antal
event, t ex Kvinnovecka i mars, Påskrunda, Vårutställning mm. Enskilda
konstnärer kan anmäla intresse att delta
i samlingsutställningar eller boka en
längre utställningsperiod där man er-

narie 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 Movitz
Hornsgatan 40, 500 kr dras från ordinarie pris. info@gallerimovitz.com

bjuds att ställa ut ett antal verk utan att
själv närvara i galleriet, mot provision.
Det finns också möjlighet att bli medlem
i SoHo klubb som vill utveckla ett nätverk i Västerås med omnejd.
Läs mer via länk till SoHo på vår hemsida under: Medlemskap, Gallerier i samarbete med SK.

Text och bild: Meith Fagerqvist

