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Fortsatta Corona-tider!
Spånga Konstförening

Några av konstverken som Renée Johansson
Claesson ställer ut under mars månad på vår
hemsida www.spangakonst.se/galleri.

Som vi meddelade i förra utskicket så kommer vi inte kunna
ordna någon vanlig vernissage och utställning i vår. Inte
heller några aktiviteter eftersom smittspridningen är så
omfattande och vi inte har blivit vaccinerade ännu.
Men vi hoppas att ni tyckte det var trevligt med den digitala
utställningen med Elinor Pilebro i februari och nu i mars
med Renée Johansson Claesson. I april fortsätter vi
utställningar digitalt, då med konst av Tina Thagesson.
Läs mer på baksidan.

Vi hoppas naturligtvis att du vill fortsätta vara medlem i
föreningen. Vi påminner därför om att betala in medlemsavgiften 250 kr snarast möjligt till vårt plusgirokonto
364881-3. Glöm inte att ange vem som betalar.

Göran Dixner
Sedan förra utskicket har vi
fått veta att Göran Dixner,
en av våra engagerade
revisorer och kära
medlemmar, tyvärr har gått
bort. Vi beklagar sorgen och
minns honom med värme.

Nu får vi ta hand om oss, ta sköna promenader i vårsolen
och undvika onödiga resor och för nära fysiska kontakter
tills vi blivit vaccinerade. Vi önskar er alla en GLAD PÅSK
från oss i styrelsen och så ses vi förhoppningsvis efter
sommaren.

Vårens verksamhet inställd pga Corona-viruset!
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Digital utställning med
TINA THAGESSON
Nästa utställare på vår hemsida
www.spangakonst.se/galleri är
Tina Thagesson som är bosatt i Spånga.
Utställningen pågår 1-30 april. Om ni vill
köpa något verk finns kontaktuppgifter till
vår kassör på hemsidan.
Så här vill Tina presentera sig:

Att måla akvarell gör mig glad –
rent av lycklig!
Jag fascineras av kontraster. Ljus och skugga
i ett distinkt möte. Färger som förstärker och
utmanar varandra. Flödighet möter
detaljrikedom. Kontrasterna skapar den
spänning i bilden som jag lockas av. Jag vill
i mina bilder förmedla en förstärkt realism
med en varm ton av harmoni och nostalgi.
Jag vill att mina bilder ska förmedla glädje
och vara fulla av liv. Varje bild ska berätta
en historia. I kontrast till ett stilleben, ska det
finnas en gnutta av liv, gärna något litet
djur… Och jag vill att betraktaren ska fyllas
av glädje över livets småttigheter. Djupet ska
vara sådär lagom djupt, utan risk för att dras
ner under ytan. En och annan underfundighet ska vara kryddan i mina bilder. Jag vill
teckna en ljus bild av vår värld!
Akvarellmåleriet har varit en del i mitt liv
sedan 1989. Numera är det en viktig ventil i
vardagen parallellt med mitt arbete i ITbranschen.
Jag har de senaste åren varit utvald att delta
i flera olika jurybedömda Konstsalonger.
Förra året blev en tavla utvald till Fabriano
Aquarello i Italien och nu i år blev tre tavlor
utvalda till Nordiska Akvarellsällskapets
Internetsalong.
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