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Klart med ny jury! 
 
Vi har den stora glädjen att presentera två väl etablerade och färgstarka konstnärer 
som kommer att utgöra jury för 2020 års vårsalong i Huddinge – Björn Wessman och 
Gunnel Moheim. 
 
Björn Wessman är en av våra nutida mest kända landskapsmålare med många utställningar i 
Sverige och utomlands. Våren 2019 visades bl a en stor och uppmärksammad retrospektiv 
utställning av hans verk på Waldemarsudde. Björn inspireras av naturen och målar gärna stora 
och färgstarka landskap i en för honom karaktäristisk stil, hämtade från olika resor runt 
världen. Björn Wessman verkar i sina ateljéer på Vindön i Stockholms skärgård samt i Aniane 
i sydvästra Frankrike. Mer information  www.bjornwessman.se  där man man också kan se en 
film om konstnären. 
Gunnel Moheim är en av våra främsta och mest älskade akvarellmålare med många 
utställningar i Sverige och utomlands bakom sig. Hon är även en mycket efterfrågad pedagog 
när det gäller akvarellens outsinliga möjligheter.  I måleriet rör hon sig flinkt genom 
akvarellens genomskinliga skikt och formar gestalter, blomster, landskap och inte minst bilder 
av staden, främst Stockholm. Färgstarkt, abstrakt och bedövande skickligt. Mer information 
www.moheim.se 
 

- Vi är mycket glada och stolta över att ha dessa två inspirerande och erfarna konstnärer 
i vår jury, säger Madeleine Engfeldt-Julin, ordförande för Kulturhusföreningens 
Konstgrupp. 2019 års vårsalong var en stor succé och vi hoppas få många sökande 
även under 2020! 

 
Vårsalongen pågår 7 mars – 25 april 2020 
Utställningen visas i sin helhet på två platser i Huddinge. Vernissagen äger rum den 9 mars i 
Huddinge Kulturhus hos Folkes i Huddinge Centrum fram till och med den 26 mars. Därefter 
flyttas den till Galleri Lyktan i Skogås och pågår där fram till den 25 april.  

 
Bakom Huddinge Vårsalong står  Föreningen Huddinge Kulturhus Konstgrupp där 
representanter för Huddinge Kulturhus, Huddinge Konstnärsklubb HKK, Huddinge 
Konstnärsklubbs Vänner HKKV, Konstföreningen Bellis, Litografiska museet och 
Kulturföreningen Lyktan ingår. Huddinge kommun är  medarrangör. 
 
Till Vårsalongen får medlemmar i arrangerande konstföreningar samt alla Huddingebor - 
proffs som amatörer över 18 år - söka. Sista ansökningsdag är den 12 januari 2020.  
Se www.huddingevarsalong.se 
 
För mer information: Madeleine Engfeldt-Julin, ordförande i Kulturhusets Konstgrupp  
tel 072 2220899 


