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Året börjar som vanligt med årsmöte och konstlotteri fredag 27 januari, missa inte det!
Se separat inbjudan. Många får numera programmet via mail och det är bra! Det betyder
mer pengar till konstinköp.

Var är alla kvinnorna i konsthistorien?
Tisdag 14 februari kl 18.30
Programrummet, biblioteket, Tyresö Centrum
Temat för konstvetare Miranda Bachelders föreläsning
är kvinnans plats i konsthistorien. Föreläsningen tar
sin början i 1600-talets Florens och landar i dagens
samtidskonst. Frågan kring vart alla stora kvinnliga
konstnärer har tagit vägen i konsthistorieskrivningen
och myten om det manliga geniet är ämne för
diskussion.
Guerilla Girls

Fri entré

ESMÉ ALEXANDER: GLASKONSTNÄR OCH FORMGIVARE
BERÄTTAR OM SITT KONSTNÄRSKAP
Tisdag 13 wmars kl 18.30
Programrummet, biblioteket
Tyresö Centrum
Esmé Alexander arbetar
med både unika objekt och
formgivning av serietillverkade
föremål, med ett kraftfullt
formspråk som präglas av en
egensinnig lekfullhet, värme och
humor.
Hon utmanar sin egen
perfektionism i mötet med det
oväntade och slumpmässiga.
Fri entré
TYRESÖ KONSTFÖRENING BOX 220 135 27 TYRESÖ POSTGIRO 23 22 71 - 7

Självporträtt (1638) av Artemisia Gentileschi

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!

ATELJÉBESÖK: silversmed och keramiker
Onsdagen den 18 april kl 18.00
Ringvägen 72 Stockholm (bredvid Eriksdalshallen)
Vi besöker silversmed AnneLouise Messing som arbetar med
både smycken och skulpturer i järn, silver och mässing, och
keramiker Mari Pårup som arbetar med offentlig utsmyckning,
skulptur och bruksföremål.
De berättar om sina
respektive material och
hur de arbetar i verkstaden
och visar oss föremål från
sina respektive områden.
Gammalt och nytt, ideer och tankar.
150:- per person, max 20 personer. Enkel förtäring ingår.
Anmäl senast söndag 15 april: carlsson-ulla@spray.se
eller telefon: 08 – 770 16 38
HV ATELJÉ: vi besöker Handarbetets Vänner på djurgården
Tisdagen den 8 maj

kl 18.00

Djurgårdsslätten 82 – 84 samling på gården.
Vi besöker HV ateljé där man producerat unik textil konst för offentlig
miljö sedan 1874. Där får vi se bilder
av verk ur deras omfattande produktion och höra om samarbetet med
flera av landets mest namnkunniga
konstnärer.
Besöket avslutas med visning av
ateljéerna.
100:- per person, max 20 personer.
Anmäl senast söndag 6 maj:
carlsson-ulla@spray.se
eller telefon: 08 – 770 16 38
MINNET AV ETT LANDSKAP Konstnär: Elisabet Hasselberg-Olsson. Bildväv, vävdes i cirka 200 nyanser
grått av Barbro Gren och Emiko Uematsu.

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
Klipp ut och sätt på kylskåpet!

Årsmöte med
konstlotteri

Var är kvinnorna
i konsthistorien?

ESMÉ ALEXANDER:
GLASKONSTNÄR

Fredag 27/1 kl 19
(öppnar kl 18).
Kvarnhjulet hus B
vid Nyboda Skola,
Pluggvägen 6 B.
Ta med pengar till

Tisdagen den 14/2
kl 18.30 i programrummet, biblioteket
i centrum. Kvinnans
plats i konsthistorien
av Miranda Bachelder.
Fri entré

Tisdag 13/3 kl 18.30 i
programrummet, biblioteket i centrum

lotterierna!

Fri entré

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

ATELJÉBESÖK
Onsdag 18/4 kl 18.00
Ringvägen 72 Stockholm. Silver och
keramik.
Anmäl senast 15/4:
carlsson-ulla@spray.se
150:-/person

Handarbetets
Vänner
Tisdagen den 8 maj kl
18.00 Djurgårdsslätten
82 – 84
Anmäl senast söndag
6/5: carlsson-ulla@
spray.se 100:-/person

