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och välkommen till ett nytt år med din förening!

Som Konst & Hantverksförening finns vi till för att 
bidra med positiva upplevelser genom kultur i oli-
ka former. Vi finns till för många olika målgrupper. 
Barn och unga i området, vuxna och pensionärer, 
konst- och hantverksintresserade (både medlem-
mar och besökande) är några av målgrupperna 
som vi har glädjen att kunna finnas till för. 

Vi är nyfikna på vad du som medlem önskar av oss 
som förening. Samtidigt är vi lyhörda för vad våra 
andra målgrupper önskar och vill och vad vi både 
ekonomiskt och praktiskt klarar av att genomfö-
ra. Ibland krockar intressen och vi som arbetar på 
gården behöver göra avvägningar och därefter ta 
beslut. Vi hoppas att du som medlem har förståel-
se för detta.  

Vi har inlett året med att i Konsthallen visa en ut-
ställning med tidigare års stipendiater och Galleri 
Husby gård visar just nu broderade djur som kvin-
nor från Språkbruket skapat, missa inte! Du har 
även att se fram emot Vävda rum, Sveriges (kanske 
världens) största utställning av offentlig konst som 
gjorts med den nya spännande tekniken Augmen-
ted Reality (AR) med vernissage 20 maj – mer info 
kommer! 

Som en ideell förening behöver vi ideella krafter. 
Vill du bidra med ditt kunnande inom konst och 
hantverk, kan du baka en god kaka eller vill du vara 
en hjälpande hand under våra arrangemangsda-
gar? Säg till oss, vi blir glada. Missa heller inte Piglet 
som porträtteras i detta sprillans färska nummer 
av Husby Gårdsmagasinet. Trevlig läsning!

2022 såg Husby konstsalong sin tillblivelse och 
succén var ett faktum! 200 konstnärer ställde ut 
sin konst på Kulturhuset/Stadsteatern, Biblioteket, 
Folkets Husby, i en lånad butik i Husby centrum 
samt i kafét på Husby gård. Besökare kom från hela 
staden för att låta sig bländas och inspireras av den 
mångfald av konst som prydde väggar och podi-
um i dessa lokaler. Konstverken omfattade måleri, 
teckningar, keramik, skulpturer och några som inte 
låter sig beskrivas alls.

Nu är det dags för Husby konstsalong 2023 och i år 
ställer vi Husby konsthall till förfogande för några 
av konstnärerna. Naturligtvis tycker vi att ni som är 
medlemmar i föreningen också ska anmäla er och 
delta i salongen. Gå in på Kulturhusets hemsida 
och anmäl er!

Året har startat för ett bra tag sen och nu är det 
hög tid att skriva något om vad som händer och 
har hänt  i vår på Husby gård. Vi har kört hant-
verkskafé i Storstugan vilket visade sig vara väldigt 
populärt. Deltagarna tar med sig sina projekt och 
skapar sedan tillsammans med andra deltagare 
och får råd och tips av hemslöjdskonsulenter. 

Vi har hunnit med en välbesökt Afternoon Tea och 
fler följer. Nästa omgång sker den 25-26 februari. 
Tänkt på att det kan bli köer. 

Snart är det sportlov och vi kör Art Camp som van-
ligt, denna gång med lite inriktning på teater och 
drama och Mittiprickteaterns grand old lady Cleo 
Bohman kommer hit och kör workshops med bar-
nen. Det kommer att bli superkul!

Planeringen inför Husby konstsalong pågår för 
fullt och redan har anmälningar dråsat in. 28 febru-
ari är sista dagen att ansöka och ansöker gör du på 
Kulturhusets hemsida.

Valborg sammanfaller i år med finissagen av Hus-
bysalongen och innebär en hel dag full av aktivite-
ter på Husby gård och det hela avslutas naturligtvis 
med en valborgsbrasa. Utställningen i konsthallen 
kommer att vara öppen till klockan 21 och ni kan 
förvänta er någon form av uppträdande ute och 
inne. Än vet vi inte riktigt vad det blir men det är ju 
spännande, även för oss!

Hej Våren tjutreStäll ut på Husby 
konstsalong!

Inspireras av 
samtidskonst
På söder, närmare bestämt i Tvålpalatset, Sankt 
Paulsgatan 29 vid Mariatorget, öppnar i dagarna 
ett nytt fotogalleri och första fotografen att visa 
sina bilder blir Helena Blomqvist.
 
Den 24 februari öppnar årets vårsalong på Liljeval-
chs. Bland 4135 sökande har 159 konstnärer valts 
ut för att visas upp i Liljevalchs lokaler på Djurgår-
den. Som vanligt kan man vänta sig en myllrande 
mångfald och många olika tekniker av mer eller 
mindre kända konstnärer. Ett besök på vårsalong-
en är alltid spännande.

Strävsamma snödroppar på Husby gård.

Ställ ut 
på Husby gård
Vi har några utställningstider kvar i Galleri Husby 
Gård så är du sugen på att ställa ut så hör av dig. 
De datum det gäller är: 12.8-27.8, 21.10-5.11, 11.11-
26.11 och 2.12-17.12. För dig som är medlem kostar 
det 500 kronor att ställa ut och då får du affischer 
och vernissagekort. Vi berättar för DN och lokaltid-
ningar om utställningen samt marknadsför den via 
vår hemsida, Facebook och Instagram.



Nu är det klart att föreningen får fortsatt förtroende 
av Rinkeby- Kista stadsdelsförvaltning för genom-
förande av aktiviteter under IOP (Idéburet offent-
ligt partnerskap). Vi kommer att fortsätta arbeta 
med konstakuten och Art Camp. 

Konstakuten är det senaste tillskottet till vår verk-
samhet där vi aktivt söker upp deltagare på olika 
platser såsom ungdomsgårdar och det offentliga 
rummet. Där det behövs konst och kreativitet - där 
finns vi!

Art Camp har vi hållit på med i många år och intres-
set är fortfarande överväldigande. Många, många 
är de barn som deltagit under åren och det bara 
fortsätter. En populär lovverksamhet i stadsdelen! 

Mittiprickteatern kommer tillbaka i sommar och 
spelar teater för oss och det är som vanligt Park-
teatern som står bakom föreställningen. I år går de 
vilse i sag ans värld. Spånnande, vad kan det bety-
da!? Kom och kolla själv på scenen och i parken på 
Husby gård.

I Husby konsthall har vi precis fått se en fantastisk 
utställning av Anna Sollevi och Johanna Bornsjö. 
Det var en redovisning från två av våra stipendiater 
som i en gemensam utställning visade sin konst. 

Båda har skapat sina verk med inspiration från Jär-
va, Anna med växter och färgning och Johanna 
med koordinater och tankar om plats och tillhö-
righet och sociala strukturer.

Husby berättar heter nästa utställning i konsthal-
len. Det är en lite annorlunda utställning då den 
inte innehåller konst utan föremål och dess berät-
telser. Vi bjuder in alla Järvabor att delta. Lämna 
in ett föremål, som du givetvis får tillbaks, och be-
rätta skriftligt för oss om minnen och känslor som 
är förknippade med just detta föremål. Resultatet 
kommer att presenteras i konsthallen med start 
den 1 april. Vill du veta mer hör av dig till Arash på 
tel. 0735310029

Fortsatt IOP! Vilsna skådespe-
lare vimlar på 
Husby gård

Utställningsvärd

Årsmöte

Husby konsthall

Galleri Husby Gård
Nästa utställning i Galleri Husby Gård kom-
mer utifrån, närmare bestämt Rinkeby och 
består av textil konst skapat av deltagarna 
i Språkbrukets verksamhet. Utställningen 
har tidigare visats i Rinkeby och är nu på 
en liten utflykt rakt över Järvafältet och 
landar hos oss. Lördagen 18 mars är det 
vernissage och utställningen hänger kvar 
till och med den 5 mars.

1 april är det sedan dags för Nahid Far-
hangi & Maryam Mohammedi Jahani att 
hänga upp sin gemensamma utställning. 
Vernissagedag är som sig bör lördag 1 
april, eller är den det?! Jodå, och utställ-
ningen hänger kvar tills den 16:e april.

Vill du som medlem hjälpa till i föreningen så är att 
vakta under utställning i konsthallen en jättestor 
hjälp. Det handlar om 4 timmar och det enda du 
egentligen behöver göra som konsthallsvärd är att 
hälsa välkommen och svara på frågor i den mån du 
vet. Frågor om föreningen kan med fördel trans-
fereras till personalen i kafét. Hör av dig till oss på 
info@husbygard.nu och berätta vilka datum du 
har möjlighet att hjälpa till. 23 april kl. 16.30 äger årsmötet rum på Husby gård. 

Har du en motion, skicka till styrelsen senast 4 
veckor innan årsmötet. Delta som medlem för att 
göra din röst hörd och få veta mer om din fören-
ing. Punkter som tas upp är bland annat verksam-
hetsberättelse, förvaltningsberättelse och val av 
styrelse. 

Del av Johanna Bornsjös verk Koordinat 0.

Del av Anna Sollevis verk Minding the sound of craft.

Va!? Vad är AR? En konstnär? En pandemi? Nej, en 
teknik som man kan använda för att visa konst. 
Har du spelat Pokémon Go? Då känner du till hur 
det funkar. Just så funkar utställningen Vävda rum 
som vi kommer att visa i Husby med start den 23 maj.

Genom sin telefon kommer man att kunna ta del 
av konstverken, som alltså inte är fysiska i sin ge-
stalt utan de finns bara till beskådande i AR-värl-
den. Verken kommer att vara placerade på olika 
platser i Husby, och rundan kommer att starta på 
Husby gård. 

Deltagande konstnärer: Space Popular, Lundahl & Se-
itl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, 
Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam James, 
SONG (Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin 
Zettergren i samarbete med Paola Torres Núñez del 
Prado och Rosalie Yu).

AR i Husby



Porträttet

Piglet började arbeta på Husby gård som fritids-
ledare 1977 och har stannat kvar sedan dess, 
med korta avbrott för att föda barn och arbeta 
på fritidsgården i Husby. Under åren har hon sett 
Husby gård förändras och kanske, utvecklas.

Sedan 2002 har hon varit verksamhetsledare i 
Husby Konst & Hantverksförening och lett för-
eningens arbete på en daglig basis.

Hur kommer det sig att du började syssla med 
konst och har du någon konstnärlig utbildning?
Jag började som barn med modellera, fortsatte i 
gymnasiet med keramikkurs, fortsatte som vuxen 
med Nyckelviksskolans keramikprogram, PKI Sko-
lans fortbildning i keramik, ett antal Rakukurser 
med mera.

Tankar kring ditt konstnärsskap
Jag har alltid haft ett behov av att fantisera och leka 
på olika vis, har velat hålla barnet i mig levande. 
Har alltid haft en längtan och ett driv att med öpp-
na sinnen få ta del av musik, dans, teater, konst. 
Det har även varit naturligt för mig att själv prova 
många olika uttryck. Jag har spelat många instru-
ment, blev aldrig någon virtuos, men upplevde 
mycket! Jag har testat dans och teater också och 

Kerstin Piglet Wikström

uppslukats av det. Men mest av allt har keramiken 
fått ta plats i mitt liv. 
Varför just leran?! Kanske på grund av det handfas-
ta - det fysiska, det förlåtande - man kan börja om 
igen och igen, den långsamma processen där jag 
behöver samarbeta med leran för att nå framgång.
 
För mig är själva skapandeprocessen det viktigaste, 
där materialet, i mitt fall leran, mina tankar, känslor 
och handen som redskap få ge mig hän i nyfiken-
heten och intresse, med hela mig få vara mitt i, få 
föras framåt. Att få känna lust och flow och låta det 
egna uttrycket bli synligt. Att få forma, känna mig 
fri, leka fram överraskningar även för mig själv gör 
mig ödmjuk men också stark och lycklig.

Dina tankar kring konst i allmänhet 
Jag vill uppleva konst som berör mig, som ger 
mig engagerade tankar och som kickar igång min 
egen lust att skapa. Det måste slå an en ton i mig, 
jag måste kunna känna ett gensvar på något vis. 
Ibland står jag frågande och frustrerad, står som 
inför en stängd dörr, behöver bli lotsad in för att 
kunna uppleva och ta till mig.

Att stå förundrad och stilla inför ett konstverk att 
röras till tårar över ett musikstycke hör till livets 
storslagenhet.

Sköld med havstulpaner



Kalendariet

18.2 Vernissage Galleri Husby Gård

En älg i Rinkeby - och andra svenska djur

Språkbruket

25-26.2 Afternoon Tea

6.3 Studenter från KTH:s arkitekturskola redovisar sitt projekt Urbanism 

and Landscape Vision Järva i Husby konsthall

27.2-3.3 Art Camp

16.3 Hantverkskafé

19.3 Medlemsforum

25-26.3 Afternoon Tea

1.4 Vernissage Husby konsthall

Husby berättar

1.4 Vernissage Galleri Husby Gård

Nahid Farhangi & Maryam Mohammedi Jahani

11-14.4 Art Camp

20.4 Hantverkskafé

22.4 Vernissage Husby konstsalong

23.4 Årsmöte

11.5 Hantverkskafé

20.5 Vernissage Vävda rum

30.4 Finissage Husby konstsalong i Husby konsthall samt Val-

borgsfirande

Varje onsdag:

Onsdagssoppa
kl. 12-14


