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’konsthallensvanner.org’ Du kommer då till startsidan. Klicka på KOnsteXtra ovanför bilden
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Hertha Hillfon

MarieLouise Ekman, Picnic 1973

Här ovan
startar vår
vandring från
svenskt mode
till svenska
konstnärinnor
under 100 år.
Annica
Engström,
Marlene
Ekberg

*Samtliga
fönster I Norrtälje kyrka
utförda efter
kartong av
Randi Fischer

Randi Fisher, Genom fönstret 1946*

Signature Women forts.
Lotte Laserstein, Madelene 1947 beskure

Sigrid Hjertén, Ivan i fåtöljen 1915

Hilma af Klint

I bakgrunden Klara Kristalova

Till vä: Siri Derkert, Den mandolinspelande
flickan
Till vä:
Lena
Svedberg,
Lyndon B.
Johnson
och SvDs
chefredak
tör Allan
Hernelius
1968

Estrid Ericson,
Svenskt Tenns
samlingar

”Vi har gjort en tidsresa.” Irja Bolinder och Nonne Boman.

ART IN FASHION PÅ SVEN-HARRYS
Torsdagen 24 september 2020 åkte 25 medlemmar med egen buss
till SVEN-HARRYS KONSTMUSEUM. Vi åt lunch på Restaurang
Tennstopet, en upplevelse i sig.
Först besökte vi Sven-Harrys privata våning med egen guide, som
uppmärksammade oss om likheten mellan Strindbergs berömda
målning ”Svartsjukans Natt” som har inspirerat Diana
Orving i hennes textila verk.

I Sven-Harrys våning: Gunnel Halvordsen, Per Börjesson, Gunilla
Börjesson, Mona Sjöström och Olga Kreida Smedmark.

Nikoline Liv Andersen, The Dan-

Stina Randestad,
Hybrids-Hairy Dress 2018

-ce of the Deaf and the Dumb
Eye 2011

Carina
Libonius,
Anita
Hillgren
Grandert
Marlene
Ekberg
och AnnMarie
Teeling.

INSTÄLLT
Utställningen från 12 december Kerstin Friberg, Isak Isaksson, Maria af Malmborg, Cecilia Hedlund och
Erla Haraldsdottir kan inte visas p.g.a. Covid19. Konsthallens ledning och Vännernas styrelse beklagar
djupt.

Gemenskap i skapande, ett konstnärspar.
Ellinor Ristoff och Staffan Ehde är båda med i Norrtälje
Konstrunda 2020 och visar sig vara mångsidiga personer
med flera bottnar.

Ellinor är den som arbetat längst med eget konstnärsskap
och beskriver på hemsidan www.ristoff.se hur en
yrkesmässig kris fick bilderna att välla fram. Hon hade
målat innan läkarutbildningen, och började igen efter
några år med forskning och barnläkeri på Karolinska. Har
utbildat sig hos Steven Taipale och Peter Sköld. Ellinor har
långt dessförinnan också snickrat en sekretär.
”Jag har aldrig gjort
bilder åt mig själv
förut utan alltid på
uppdrag av andra och
med att spränga
ramarna. Så puffade
Ellinor på mig för ett
år sedan att göra
egna bilder. Då gav
jag det uppdraget till
mig, och på den
vägen är det”.
T. v. Staffan Ehde,
The end of ignorance

De laborerar med det inte alltför exakta.
Ellinor låter i lager på lager gestalter
växa fram i antydningar som ger
utrymme för varierade tolkningar.
Staffan: ”Det beror på humöret vad man
ser.”
Staffan har arbetat via kameran och
skapat en scen i is, där han frusit in olika
saker, ljussätter genom isen och tar
bilder som skrivs på 3 mm
aluminiumplåt.

Ellinor Ristoff, Ett hav ryms i en hand.
Akryl på duk, collage 95x95 cm

Staffan är utbildad fotograf och har
arbetat med bild på olika vis, bl.a.
med eget företag med 20 anställda,
men inom de kreativa branscherna
har projektanställningar tagit över, så
också för Staffan. Han arbetar idag för
ett företag som säljer sensorer, bl.a.
för koldioxid världen över.

De är vana att samarbeta från den långsegling de gjorde hela familjen, puffar varandra till olika steg
men sitter i varsin ände i huset och arbetar med fönster mot Kvisthamraviken. I Ellinors ateljé är staffliet en fantastisk kubformad möbel med uppstickande staffli, en gåva från Staffan. I Staffans arbetsrum
är datorn viktigast jämte kameran.
”Blir det någon konkurrens er emellan?” Ellinor och Staffan ser
litet förvånat på varandra, skakar på huvudet och svarar synkront att de ofta kommenterar vad den
andra gör. ”Ellinor kommer med bra kommentarer”,säger Staffan uppskattande.
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