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–Ingen lämnar Huddinge Vårsalong likgiltig – Kärleken och lusten 
till Konsten flödar i Huddinge! 
Det konstaterar juryn för Huddinge Vårsalong, konstnärerna Björn 
Krestesen, Roger Metto och Stina Wirsén. 56 konstverk av 33 
konstnärer har nu tagits ut där den yngsta är 25 år och den äldste 
84. Vårsalongen invigs den 9 mars av Bo Källström, ny ordförande 
för Kultur- och fritidsnämnden i Huddinge. 
 
– Konkurrensen har varit stor, säger Madeleine Engfeldt-Julin, ordförande för 
Kulturhusets Konstgrupp. När ansökningstiden gick ut 15 januari hade 85 
ansökningar inkommit innehållande 250 verk. Det har varit ett spännande och 
utmanande jobb för juryn att välja ut vilka som skulle få komma med.  
Juryn konstaterar att bland Huddinges konstnärliga utövare såväl professionella som 
amatörer, flödar kärleken och lusten till konsten. Från de riktigt unga till 
respektingivande höga åldrar.  
– Att få sitta mitt i detta konstflöde av bild, skulptur, textil, grafik, mosaik och foto - är 
överväldigande!, menar de tre i juryn. 
  
– Juryarbetet har krävt känslighet och stort gehör. Detta för att kunna finna vilka verk 
som är bärare av den verkshöjd som vi önskade ha i slutresultatet. Vi har haft 
seriösa, spännande och givande diskussioner där våra professionella 
utgångspunkter och avvägningar varit självklara ledsagare för de bedömningar vi 
slutligen gjort. 
– Vi och alla besökare till Vårsalongen får som resultat en särpräglad 2019 års 
vårsalong som speglar glädje, seriositet och fräckhet i ett explosivt blandat flöde. Vi i 
juryn är övertygade om att ingen lämnar Huddinge Vårsalong likgiltig. Vi tackar för 
förtroendet och tack alla som utsatte sig för vår bedömning och vi uppmanar er som 
inte kom med denna gång att inte ge upp. 
–Till Huddinge kommun och andra med ekonomiska resurser säger vi: Stötta 
vårsalongens framtid och de som ideellt och professionellt organiserar detta 
evenemang! 
 
Listan på vilka som tagits ut samt mer fakta om Vårsalongen och program finns att hämta på 
Vårsalongens hemsida www.huddingevarsalong.se 
 
För mer information: 
Madeleine Engfeldt-Julin, ordf för Konstgruppen, Huddinge Kulturhus tel: 072 2220899 
Björn Krestesen, konstnär, tel: 070 6757333 
 
 


