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Välkommen att delta i strindbergsåret! Vi har också annat intressant att uppleva som 
konstnärssamtal, novemberutställning och sist i november en utflykt till Långholmens 
grafikverkstad. 
Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö kommun. Vi sprider kunskap, 
köper konst och arbetar för att främja kulturen i Tyresö. Värva nya medlemmar!  
Tyresö Konstförening är både kultur och kul!

mette prawitz om sitt arbete  
– kLäder eLLer skuLptur? 
Tisdag 25 sept kl 18.30 

Programrummet Tyresö Konsthall
Vi får besök av en spännande konstnär som 
skapat klädkonst sedan 50-talet. Hon gör fysiska 
manifestationer av idéer och koncept, det blir konst 
som går att bära tätt inpå kroppen. Vad sägs till 
exempel om en overall gjord av 25 meter blixtlås? 
Mette Prawitz har under vintern haft en mycket 
uppskattad utställning på Östergötlands Museum 
och kommer nu till Tyresö och visar bilder och 
berättar om sitt konstnärskap.

Fri entré.

oLLe Granath om auGust strindberG oCh biLden
Tisdag 16 okt kl 18.30 

Programrummet Tyresö Konsthall 
August Strindberg hade under hela sitt liv ett passionerat förhållande till 
bilden både som illustrationer till egna verk och som fristående konstverk. 
Han var själv verksam som konstkritiker, illustratör, fotograf och inte 
minst som målare vilket resulterade i ett måleri som med åren kommit att 
tilldra sig en allt större uppmärksamhet. Om detta berättar Olle Granath, 
tidigare chef för Nationalmuseum och Moderna Museet.

Fri entré.

LiLjeVaLChs konsthaLL – ”en djefLa 
utstäLLninG” – auGust strindberG
Tisdag 30 okt kl 18.00

djurgårdsvägen 60 (MAX 30 PERSONER)

August Strindberg på ett annat sätt! Liljevalchs stora 
utställning handlar om August som människa, konstnär, 
dramatiker, debattör och alkemist. 
Besökarna träder in i tematiska dramatiserade rum och 
stämningar som utgår från hans liv och verk.

Anmälan senast söndag 28 okt till: susanne.larsson-krieg@
tyreso.se eller telefon kvällstid: 08-712 98 48.

Kostnad 150:- / person för entré och visning
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kLipp ut oCh sätt på kyLskåpet!

Ett medlemskap är en rolig present hela året!  
Vuxen 250:- Junior till 18 år 125:- Ytterligare andel 250:- 
(max10/pers) Plusgiro: 23 22 71-7, Tyresö Konstförening. 
Skriv namn, adress och mailadress när du betalar.

www.tyresokonstforening.se

Programbladet är redigerat av Ebba Strid Udikas www.ebbasvarld.se

mette prawitz  
kLäder eLLer 
skuLptur? 

Tisdag 25 sept kl 18.30   
Programrummet  
Tyresö Konsthall

Fri entré

oLLe Granath om 
auGust strind-
berG oCh biLden

Tisdag 16 okt kl 18.30 
Programrummet  
Tyresö Konsthall

Fri entré

strindberG  
LiLjeVaLChs 

Tisdag 30 okt kl 18.00 
Anmäl senast 28/10:  
susanne.larsson-
krieg@tyreso.se  
Kväll: 08-712 98 48

Kostnad 150:-

noVemberut-
stäLLninGen  
sophia tammi 
riLby 

Vernissage torsdag  
8 nov kl 17.00 
8 nov – 1 dec

Tyresö Konsthall  

LånGhoLmens 
ateLjéer 

Tisdag 20 nov kl 18.00 
Långholmsmuren 12  
Anmäl senast 18 nov: 
08-770 16 38 (max  20) 
carlsson-ulla@spray.se

Kostnad 120:-

noVemberutstäLLninGen  
sophia tammi riLby 
Vernissage torsdag 8 nov kl 17.00 
8 nov – 1 dec

Tyresö Konsthall 
Tyresö kommuns kulturstipendiat 2011, Sophia 
Tammi Rilby är konstföreningens val för årets 
novemberutställning. Sophia är fascinerad av 
den spänning som uppstår när tunna känsliga 
linjer av blyerts förstoras upp flera hundra 
procent. Sophia är utbildad på konstfack och 
gör också inredningsuppdrag. På utställningen 
visar hon måleri och keramik med mera. 

besök på LånGhoLmens ateLjéer 
Tisdag 20 nov kl 18.00

Västra spinnhuset Långholmsmuren 12 (MAX 20 PERSONER)

Ulla Wennberg visar runt och berättar bl.a om grafikverkstaden som har funnits sedan 1976. 
Det började med en stor lokal i västra spinnhuset och sju konstnärer som alla gått på 

konsthögskolans grafikavdelning, som ville fortsätta arbeta 
med grafik. Efter hand kom det till ett antal ateljéer runt 
verkstadsdelen.

Numer finns även ateljéer och verkstäder i östra delen och 
ett brett register av tekniker, material och uttryckssätt. 

Anmälan senast söndag 18 nov : carlsson-ulla@spray.se  
eller 08-770 16 38

Kostnad 120:- /person. I priset ingår enkel förtäring.

Utsnitt ur en av Sophia Tammi Rilbys målningar ”Nyponknopp”
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