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Verksamhetsberättelse Tyresö konstförening år 2014 

 

Medlemsantal 

Vi har haft cirka 157 medlemmar under 2014, varav tretton var nya. 

 

Ekonomi 

Vi hänvisar till kassörens rapport som finns tillgänglig vid årsmötet. 

 

Styrelse 

Miguel Escribano, ordförande 

Filippa von Haartman, vice ordförande 

Marika von Schrenk, kassör 

Jan Bjerlöw, sekreterare 

Tord Strömberg, Ulla Carlsson och Leif Lundgren har varit ordinarie ledamöter  

Salla Vartiainen 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 19 konstverk tillkommit. Inköpsnämnden lämnar sin egen rapport 

vid årsmötet. 

 

Program under året 
 

Vårsäsong 

18/2 Halmstad, Berlin, Paris – HALMSTADGRUPPEN 

Årets första evenemang var en välbesökt visning av Anders Wahlgrens dokumentärfilm 

om de två bröderna Olson som åkte som unga ut i 20-talets Europa, Erik till Paris och 

Axel till Berlin. Vid hemkomsten bildade de den berömda Halmstadgruppen. Vi är 

särskilt tacksamma mot konsthallens chef och konstföreningens vän Charlotte Gyllner 

för en väl förberedd och informativ introduktion till filmen. 

 

12/3 SALVADOR DALIS HELIGA KÄLLOR 

Miguel Escribano föreläste om Salvador Dalis tolkning av religiöst bildspråk. Han visade 

bilder och berättade om några av de oväntade källor i religiös konst som Dali använt 

sig av i sitt surrealistiska måleri. Konstföreningen har nöjet att meddela att även detta 

föredrag var välbesökt. 

 

27/3 Ateljébesök: Konstnärsgruppen ”Sapphos döttrar” 

Det var särskilt många deltagare i besöket till ateljéhuset på Mosebacke för att träffa 

konstnärerna Lotti Malm, Ulla Nordenskjöld och Bitte Richardsson, för att se deras 

konst och höra om deras arbete, vilket sedan 70-talet och utbildningen på Konstfack 

har centrerats på platsspecifik konst i offentlig miljö över hela Sverige. 

 

8/4 TOR EKLUND – Ett konstnärsöde 

I april var vi rörd av Birgitta Günenc Eklunds engagemang för att berätta historien om 

hennes far, konstnären och tyresöbon Tor Eklund. Tor föddes 1894 i Stockholm och 

studerade vid tekniska ritskolan i Uppsala runt 1912 och därefter på Ahltins 

målarskola. Fattigdom, familjebildning och svåra tider kom emellan hans konststudier 

efter att han tagit nästa steg och kommit till Konstakademin 1921. Birgittas berättelse 

slutade dock lyckligt i Tyresö, med Tors erkännande som en sann konstnär av gamla 

skolan, vilket dessutom bekräftades med en minnesutställning i konsthallen i 

september. Birgittas första föreläsning blev så populär att konsthallen ordnade en 

upprepning. 
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12/5 FILMSTADEN, Solna. 

En trevlig kväll i Solna började med tilltugg i Backstugan och fortsatt med en visning 

av denna filmhistoriska mark där över 400 svenska filmer spelats in genom åren. Vår 

guide berättade om hur Filmstaden kom till, vad som hände under storhetstiden och 

självklart om vad som händer idag. En timmes vandring avslutade med filmvisning i 

den intima Bergmansalongen. 

 

Höstsäsong 

18/9 SKULPTUR OCH ARKITEKTURVANDRING I ÅRSTA 

Innan sommars kvällsljus släcktes för hösten, samlade en grupp av oss i Årsta Torg 

för en tur rund en stadsdel med ovanligt mycket konstnärliga utsmyckningar. Årsta 

Folkets Hus var startpunkten för en vandring bland skulpturer, byggnader och kvarter, 

guidade av konstnären och Årstabo Anders Djerf. 

 

29/9 ATELJÈBESÖK Fjällgatan 23 

Vi besökte två duktiga och charmiga konstnärer Barbro Runefelt-Taltavull och Eivor 

Schennings i deras ateljéer. Medan Barbro Runefelt-Taltavulls ateljé är full av 

abstrakt, organiskt måleri inspirerat av växtriket, präglas grannen Eivor Schennings 

ateljé av mycket tydligt periodiskt skilda stilar. Det var trevligt att senare höra från 

artisterna att de var lika nöjda med besöket som vi var, och att de tyckte att vårs var 

en ovanligt trevlig grupp. 

 

7/10 FOLKSAMHUSET vid Skanstull 

Det var många medlemmar som tog chansen att besöka en av pärlorna i svenska 

modernistiska arkitektur och inredning när vi gick en guidad runda genom 

Folksamhuset. Man kan knappast säga att det massiva byggnadskomplex är en dold 

pärla, men det var fascinerande att upptäcka kvantitet och kvalitet av konsten inuti 

det, som planerades från början att vara en integrerad del av byggnadens funktion 

som en arbetsplats. 

 

23/10 MATISSE OCH HANS ELEVER 

Den alltid populära Elisabet Hedstrand, museipedagog på Waldemarsudde, föreläste 

om Henri Matisse och hans elever, bland andra Isaac Grünewald, Einar Jolin och Sigrid 

Hjertén. Hon beskrev elevernas förhållande till den franska mästaren och hur deras 

konstnärliga uttryck utvecklades under påverkan av tiden i Paris och studierna i 

Matisse skola. Elisabet var på god form och utförde sin föreläsning i toner som var lika 

sjungande, dansande och färgstarka som dessa konstnärernas tavlor. Vi hoppas att 

föredraget lockade många av våra medlemmar att besöka utställningen Inspiration 

Matisse! som pågår på Waldemarsudde tills 15 februari 2015. 

 

Novemberutställning 6/11–29/11 med ALANNAH ROBINS – FÖRORT 

Vi var glada att bidra till att 2014 såg Alannah Robins genombrott som Tyresökonstnär 

genom att ordna hennes utställning av skulptur, installation och skuggspelsverk i 

samarbete med Tyresös kommunala konsthall. Alannah Robins är utbildad på National 

College of Art & Design i Dublin 1989-1994 och bor i Tyresö sedan 2011. 2014 erhöll 

hon Tyresö kommuns kulturstipendium. Alannah Robins novemberutställning blev en 

succé med många besökare. 

 

20/11 AFFISCHERNA 1967-1979 från den svenska alternativrörelsen 

Christer Themptander, affisch- och bildkonstnär och Håkan Agnsäter, musiker och 

författare visade ett urval från Håkans samling av affischer från 60 o 70 talet. De 

berättar om konstnärerna och deras skapande, samt samspelet mellan den svenska 

proggrörelsen, kvinnorörelsen och miljörörelsen under en spännande tid i svensk 

närhistoria och världshistoriska händelser. Det var särskilt glädjande att se ett stort 

antal nya ansikten på denna händelse, och vi hoppas få se dem igen under det 

kommande året. 

 

ÖVRIGT! 

Tyresö konstförening vill göra reklam för hemsidan 

Finns på webbadress: www.tyresokonstforening.se 

 

 

http://www.tyresokonstforening.se/
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Vinnare i månadslotteri blev; 

Jan. medlemnr. 20 Marika af Trolle   Juli medlemnr. 74 Arvid Fredriksson 

Febr. medlemnr. 52 Carl Olov Stawström Aug. medlemnr. 47 Gunilla Henby 

Mars medlemnr.113 Jonas Hovberger Sept. medlemnr. 70 Lena Heckscher 

April medlemnr.118 Elisabeth Källström Okt. medlemnr. 142 Inga-Lill Rickan 

Maj medlemnr. 42 Ingrid Nilsson Nov. vinnarenr. 84 Helga Björkman 

Juni medlemnr.124 Åse Livefalk Dec. vinnarenr.    104 Berit Nilsson-Viklund 

 

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 

2015. Efter detta datum återgår vinsterna till föreningen och ska användas 

vid kommande utlottningar. Kontakta filippavh@gmail.com 

 

Tyresö i januari 2015. 

mailto:filippavh@gmail.com

