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Johanna Schartau ställer ut fotografier från franska passager. Bilderna togs under en stipendievistelse i Paris. Foto: UlriKa lind

Besatt av Paris passager
Konstnären Johanna Schartaus bilder visas på Täby bibliotek.

I entrén till Täbys huvudbibliotek  
håller konstnären Johanna Schar- 
tau på att hänga upp sin konst. 
Hon har blivit vald till månadens 
konstnär och under oktober kom-
mer Täbyborna att kunna se hen-
nes fotografier av Paris passager.

Det var under en stipendie- 
vistelse i den franska huvudstaden 
som Johanna Schartau fick upp 
ögonen för passagerna – början 
till de moderna varuhusen. Den 
första byggdes redan 1799.

– Ibland blir man bara besatt av 
något. De är fascinerande miljöer. 
Det finns någon som fortfarande 
används som en passage, andra 
som är mer som gallerior.

Fotografierna är en del av ett 
större arbete – som tillsammans 
med egenskrivna texter och citat 
från bland annat Walter Benjamin 
och August Strindberg senare ock-
så blivit en bok. Hela utställning-
en har visats på Konstnärshuset  
i Stockholm och även i Skåne. 

Johanna Schartau har arbetat 
som konstnär professionellt i 
många år. Hon började sin bana 
med textilkonst på Konstfack 1987  
och sedan dess har hon hunnit 
med en mängd projekt och utställ-
ningar. 

Ett konstprojekt som fick stor 
uppmärksamhet var en doku-
mentärfilm om väckelserörelsen 
i Västsverige som startats av hen-
nes egen farfarsfarfarsfar. Det var 
2002, och nu är det åter dags för 
en resa i familjens historia. Johan-
na Schartaus senaste projekt är 
också en dokumentärfilm – om en 
händelse i hennes pappas familj.

– Jag är lite intresserad av min 
bakgrund. Jag läste någonstans 
att om man inte känner sin his-

toria kan man inte känna sitt nu. 
Så tror jag att det är. Man kan inte 
förstå samtiden om man inte för-
står historien.

Sedan en tid tillbaka bor Johan-
na Schartau i Vallentuna, där hon 
också har sin ateljé.

– Jag får inspiration av att gå  
i naturen, och av min son. Men 
ibland måste man jobba fast man 
inte känner sig inspirerad också.

Varje månad sedan 2007 ställer 
en utvald konstnär ut sin konst på 
den högra väggen i Täby biblio-

teks entré. Till en början var det 
de kommunanställdas konstför-
ening Arthur som röstade fram 
en konstnär, men efter att den  
lades ner är det sedan ett år till-
baka konstföreningen ART-MICS 
som gör valet. 

Kriteriet är att det ska vara en 
högskoleutbildad konstnär.

– Det var jag som önskade att 
Johanna Schartau skulle ställa 
ut sina foton. De är så fantastis-
ka. Det är så kul med fotografier, 
 säger Margit Widerberg, ordför-
ande i föreningen, som också 

kommit till biblioteket.
I september ställde konstnären 

Einar Höste ut sina verk och näs-
ta månad är det dags för Mattias 
Larsson, son till konstnären Gun-
nar Larsson och keramikern Lisa 
Larsson. 

Gemensamt för alla konstnärer 
är att de inte är från Täby.

– Täbyborna kan ställa ut på 
Karby gård. Vi vill ha konstnärer 
från hela Sverige, men av prak-
tiska skäl håller vi oss ofta till de  
i tillgängligt avstånd. Vi vill att  
Täbyborna ska få en möjlighet att 
se konst som de annars inte skulle 
se, förklarar Margit Widerberg.

Johanna Schartau, som var  
månadens konstnär i Vallentuna 
för några år sedan, tycker att det 
är roligt att nu få visa sin konst för 
Täbyborna.

– Det är bra att biblioteken visar 
olika konstnärer.

l Ylva Larsson
ylva.larsson@mitti.se
tel 550 550 74

Konstnären Johanna 
Schartau fascinerades 
av Paris mytomspunna 
passager under en resa. 

Nu hänger bilderna 
som hon tagit av dem  
i Täbys bibliotek.

w Konstnärer i biblioteket framöver
w November: Mattias larsson, 
gör collage. Son till konstnären 
Gunnar larsson och keramikern 
lisa larsson. 
w December–januari: lars-Erik 
Holm. Konstnär från Österskär 
som arbetar med måleri, grafik 
och emalj.
w Februari: i stället för en 

konstnär blir det 15 konstnärer. 
Konstföreningen art-MiCS har 
lånat in en grafisk utställning 
från Grafikens hus i Stockholm.
w Vårens program är ännu inte helt  
bestämt, men nästa sommar kom- 
mer antagligen en gotländsk konst- 
när få visa sin konst i biblioteket. 
 Källa: art-MiCS

Bildterapi på Karby gård
KONST att göra saker med händerna kan vara lugnande. 
Men bilden kan också vara läkande, menar bildterapeuterna 
Jane Hawes och Åse Marstrander som ställer ut sina mål-
ningar och torrnålsgravyrer på Karby gård med vernissage 
den 15 oktober klockan 12.

– Många av bilderna handlar om inre upplevelser, säger 
Jane Hawes.

Utställningen pågår till den 30 oktober, gratis inträde.
Jane Hawes mål-
ning Giant scream.
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Täbyelever får se Flamenco
DANS i höst får täbys skolor chansen att uppleva 
Flamencomusikens rytmer i föreställningen ”Flamenco 
de los ninos”. 

Föreställningen, som riktar sig till elever i årskurs 
2–5, handlar om utanförskap och tillhörighet och visas 
den 8 november i bibliotekets hörsal. Men redan nu 
kan intresserade skolor anmäla sig till kommunens 
kultursekreterare. Platserna är begränsade.


