Verksamhetsberättelse Tyresö konstförening år 2015
Medlemsantal
Vi har haft cirka 152 medlemmar under 2015, varav 22 var nya.
Ekonomi
Vi hänvisar till kassörens rapport som finns tillgänglig vid årsmötet.
Styrelse
Miguel Escribano, ordförande
Tord Strömberg, vice ordförande
Marika von Schrenk, kassör
Jan Bjerlöw, sekreterare
Salla Vartiainen, Ulla Carlsson och Leif Lundgren har varit ordinarie ledamöter
Anita Schelin och Olle Karlström har varit suppleanter.
Styrelsen har haft 7 sammanträden under året.
Inköpsnämnd
Ellen Hahn är sammankallande. För övrigt har ingått Susanne Larsson Krieg, Marika af
Trolle och Maja Rosquist. Suppleanter Karin Hassler och Karin Florin.
Under året har ca 15 konstverk tillkommit. Inköpsnämnden lämnar sin egen rapport
vid årsmötet.

Program under året
Vårsäsong
17/2 FÄRGERNAS BETYDELSE I KINA
Årets första evenemang var en välbesökt föreläsning av författaren Birgitta Lindqvist
Författaren Birgitta Lindqvist. Lokalen var full av entusiastiska åhörare, som fick lyssna
till ett intressant, engagerande och inlevelsefullt föredrag med fokus på Kina, bl.a. om
färgernas betydelse i Kina och de kinesiska tecknens konstruktion och magiska kraft.
Vi fick också höra några av Birgittas personliga minnen av Kina, där hon bodde under
kulturrevolutionen. Birgitta läste även egna dikter med anknytning till konst och talade
om och läste ur sin senaste bok Grymhet.
24/3 PRINS EUGEN 150 ÅR – Fasetter ur ett liv
Under 2015 firade Prins Eugens Waldemarsudde prinsen och hans livsgärning med en
omfattande jubileumsutställning. Anna Meister, arkivarie på Waldemarsudde och
kommissarie för jubileumsutställningen, berättade om prins Eugen och hans många
roller. Föredraget illustrerades med bilder ur Waldemarsuddes rika arkiv. Tyresös
konstintresserade invånare är med rätta stolta över den roll som vår kommuns
landskap spelade i prinsens konst, och därmed i svenska konsthistorien, och Anna
Meisters föredrag lockade hela 93 personer till Nyforssalen i Kvarnhjulet.
18/4 KUNGLIGA SLOTTETS KONST
Vi fick se och höra om slottets dolda konstnärliga pärlor och om slottets inflytande på
Sveriges konstnärliga traditioner, dess akademier och museer. Besöket i kungliga
slottet var lyckat med en bra guide och trevlig avslutning på Galleri Karlström &
Karlström i Gamla Stan.
7/5 LO-HUSET OCH KONSTEN
LO-huset vid Norra Bantorget i Stockholm uppfördes 1899 efter ritningar av Ferdinand
Boberg. Huset förvärvades av LO 1926, då det byggdes om till kontor, samtidigt
smyckades den nya entrén med väggfresker i arbetarmotiv av Olle Hjortzberg. I
visningen fick vi se husets konstsamlingar och höra om dess olika
användningsområden.
TYRESÖ KONSTFÖRENING c/o ELLEN HAHN MYGGDALSVÄGEN 77 135 42 TYRESÖ

12/5 MÅLERIYRKETS MUSEUM
Vi besökte en av Stockholms minst kända museer i hjärtat av Södermalm, där vi klev
in i en gammal måleriverkstad och såg alla typer av måleri-verktyg och olika sorters
färgpigment, oljor och lacker från svunna tider. Vi såg exempel på illusionsmåleri,
marmorering och annat avancerat dekorativt måleri och hörde lite av tapetens
historia.
Höstsäsong
25/8 STOCKHOLMS RÅDHUS
Vi besökte Stockholms Rådhus som ritades av arkitekt Carl Westman, stod färdig 1915
och betecknas som ett av svenska nationalromantikens huvudverk. Besöket på
rådhuset med visning av arkitekturen och konsten var mycket trevligt och intressant
med en alltmer engagerad och road guide.
22/9 ATELJÉBESÖK: TRE TEXTILKONSTNÄRER PÅ LÅNGHOLMEN
Det var ett väldigt trevligt besök med avslappade konstnärer och goda mackor hos
textilkonstnären Irene Agbaje, som också arbetar i material som kopparplåt, plast och
tenntråd; Britta Carlström, som hårdflätar trasor, vrider och vänder metallduk och
spetsar till meningsbärande former och objekt; och Fatima Svendsen, som väver i
både traditionell och egen teknik.
20/10 ANDREAS NOBEL – UGLYCUTE
Andreas Nobel, inredningsarkitekt och filosofie doktor berättade om sitt intressant
arbete som inredningsarkitekt i bl.a. designgruppen Uglycute samt om sin avhandling
”Dimmer” som handlar om förhållandet mellan teori och praktik inom designutbildning.
Novemberutställning 5/11–28/11 med CHARLOTTE KROOK – re:member
Tyresökonstnären Charlotte Krooks novemberutställning av måleri och poesi blev en
succé med många besökare. Hennes lunchvisning den 11 november var också mycket
väl uppskattat.
12/11 HERTHA HILLFON
Mailis Stensman, författare och konstkritiker, lockade många åhörare när hon visade
bilder och berättade om Hillfons konstnärskap. Hillfon (1921-2013) var en nydanare
av keramisk friskulptur och har inspirerat och betytt mycket för en yngre generation
keramiker.
ÖVRIGT!
Flera andra konstrelaterade händelser ägde rum i Tyresö under 2015, som inte
anordnas av vår förening, men som vi välkomnar. Naturligtvis, många av våra
medlemmar deltog också i dessa händelser. Vi ser fram emot andra kommande
händelser i 2016, som är bevis på intresset för konst av kommun invånare.
I anslutning till Waldemarsuddes jubileumutställning var det två hyllningar här i
Tyresö, en som arrangerades av Konsthallen och en i Konstrundans regi vid och i
slottet och Prinsvillan, med ett omfattande program med bl.a. konstutställning i slottet
och Prinsvillan och föredrag.
Många av oss besökte också Ludmila Pawlowskas utställning ”Ikoner i förvandling” i
och runt Tyresökyrkorna. Vi applåderar Annika Alfsdotters initiativ för att ordna den
utställning, och för hennes uppskattning av den roll som konst bör spela i ett levande
samhälle. Vi hoppas för ett ytterligare samarbete i framtiden.
Tyresö konstförening vill göra reklam för hemsidan
Vi är tacksamma mot vår styrelsemedlem Salla Vartiainen för att hon moderniserat vår
hemsida och lagt till en Facebook-sida, samt börjat att skicka ut ett nyhetsbrev.
Finns på webbadress: www.tyresokonstforening.se
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Vinnare i månadslotteriet blev;
Jan. medlemnr. 48 Sven Hjertberg
Febr. medlemnr. 92 Mats Åhlén
Mars medlemnr. 111 Luisa Ribiero
April medlemnr. 116 Lars Kumlin
Maj medlemnr. 9 Kerstin Engberg
Juni medlemnr. 81 Birgitta Sandén

Juli medlemnr.
Aug. medlemnr.
Sept. medlemnr.
Okt. medlemnr.
Nov. medlemnr.
Dec. medlemnr.

106 Linnea Hedin
114 Rita Schwartz
25 Ninnie Fransson
79 Kristina Hohwailer
95 Monica Lind
124 Ingegerd Ivner

Alla vinster väljs ut vid årsmötet. Kan du inte själv komma och
välja, så lämna en fullmakt.
OBS. Ej uthämtade vinster från månadslotteriet skall hämtats ut senast 31/7
2016. Efter detta datum återgår vinsterna till föreningen och ska användas
vid kommande utlottningar. Kontakta ellen.hahn27@gmail.com
Tyresö i januari 2016.
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