Våren 2014
___________________________________________________________________
Vi visar filmen:
Halmstad, Berlin, Paris - HALMSTADGRUPPEN ( 45 min )
Programrummet, Biblioteket, Tyresö centrum
Tisdagen 18 februari kl 18.30
Fri entré
De två halmstadmålarna, bröderna Erik och Axel Olson, åkte som unga
ut i 20-talets Europa. Erik åkte till Paris och studerade för Fernand Léger
och Axel åkte till Berlin där han kom till ryssen Archipenkos Akademi.
Båda sökte de den moderna konsten. Vid hemkomsten bildade de den
berömda Halmstadgruppen.
Under femtio år kom dessa bröder att hålla på de modernistiska ideal
som de lärt sig av sina mästare.
Ungdomstiden i dessa konstmetropoler kom att stanna i deras minne,
som de nu berättar levande om i den här filmen av Anders Wahlgren.
SALVADOR DALIS HELIGA KÄLLOR
Programrummet, Biblioteket, Tyresö centrum Onsdagen 12 mars kl 18.30
Föreläsning av konstnär Miguel Escribano, som många tyresöbor lärt känna
genom ”Konstverket” (gamla värmeverket) där han skapat ett konstcentrum
med bl a ateljéer.
Miguel doktorerade 2012 med avhandlingen om Dalis tolkning av religiöst
bildspråk.
Han kommer att visa bilder och berätta om några av de källor i religiös konst
som Dali använt sig av i sitt surrealistiska måleri.
Fri entré
ATELJÉBESÖK: Konstnärsgruppen ”Sapphos döttrar”
Mosebacke ateljéhus, Fiskargatan 1-3, vid Slussen
Torsdagen 27 mars kl 18.00
Lotti Malm, Ulla Nordenskjöld och Bitte Richardsson har sedan 70-talet och
utbildningen på Konstfack arbetat med konst i offentlig miljö.
I människors vardag – för alla sorters människor - i alla miljöer – med
platsspecifik konst. Första uppdraget var till Huddinge sjukhus. Detta
utsmyckningsuppdrag fick stor uppmärksamhet och ledde till arbeten över
hela Sverige. Vi kommer att få se bilder och höra om konstnärernas
arbeten.
Kostnad 120:- /person. Enkel förtäring ingår. ( Max 25 pers.)
Anmälan till Ulla Carlsson senast måndag 24 mars carlsson-ulla@spray.se eller 08 – 770 16 38

TOR EKLUND – Ett konstnärsöde
Programrummet, Biblioteket, Tyresö centrum
Tisdagen 8 april kl 18.30 (c:a 2 tim inklusive paus)
Birgitta Eklund berättar om sin far, konstnären och tyresöbon Tor
Eklund.
Tor föddes 1894 i Stockholm. Han studerade vid tekniska ritskolan i
Uppsala runt 1912 och därefter på Ahltins målarskola.
Ett självporträtt i pastell samt en heminteriör beredde honom inträde
till Konstakademin 1921.
Fattigdom, familjebildning och svåra tider kom emellan hans
konststudier. Under hela sitt liv bar han målandet med sig och målade
så fort tid och möjlighet fanns.
Fri entré

FILMSTADEN, Solna.
Greta Garbos väg 3, (Grindstugan)
Måndag 12 maj kl 13.00
Under cirka en timme berättar guiden om hur Filmstaden kom
till, vad som hände under storhetstiden och självklart om vad
som händer idag.
Många byggnader är bevarade sedan 1919 och bildar basen i
dagens Filmstad.
Den guidade visningen av Filmstaden äger rum mestadels
utomhus.
Anmälan till Tord Strömberg senast måndag 28 april
tord.stromberg@yahoo.se eller 08-742 28 20
Kostnad 180:-/pers. Lunch ingår.
(Minst 20 och max 25 personer)

___________________________________________________________________
Värva nya medlemmar !
Tyresö Konstförening är både kultur och kul !
Ett medlemskap är en rolig present hela året !
Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö kommun. Vi sprider kunskap, köper konst och
arbetar för att främja kulturen i Tyresö.
Ett medlemskap kostar 250:- för vuxna och 125:- för junior upp till 18 år. Ytterligare andel 250:- (max 10 /person).
Plusgiro: 23 22 71 – 7, Tyresö Konstförening.
Glöm inte att skriva namn, adress och mailadress när du betalar.
Konstföreningens medlemmar har företräde vid aktiviteter där deltagarantalet är begränsat.

___________________________________________________________________
Läs mer om Tyresö Konstförening på hemsidan

www.tyresokonstforening.se

