
 
 
 

           Hösten 2015  
————————————————————————–——————————–—– 
 

STOCKHOLMS  RÅDHUS  
Tisdag 25 augusti  kl 16.30 
Scheelegatan 7, Samling vid valvet  
 

Vi besöker Stockholms Rådhus som ritades av arkitekt Carl Westman.  
Byggnaden stod färdig 1915 och betecknas som ett av svenska  
nationalromantikens huvudverk. Stockholms Rådhus är rikt på  
konstnärlig utsmyckning. Där finns verk av bröderna Gustaf och Aron 
Sandberg, Som huvudportalen "S:t Erik, "Justitia" och "De sju dödssyn-
derna". Här finns även skulpturer av Christian Eriksson, takmålningar 
av Olle Hjortsberg och målningar av Filip Månsson.  
Hela Stockholms Tingsrätts verksamhet finns i byggnaden. 
 

Kostnad 50:- / person. Max 25 personer 
Anmälan till : carlsson-ulla@spray.se eller 08-770 16 38  
senast torsdag 20 aug. (På grund av sträng säkerhetskontroll måste 
lista med samtliga deltagare inlämnas några dagar innan) 
 
 
 
ATELJEBESÖK 
TRE TEXTILKONSTNÄRER PÅ LÅNGHOLMEN 
Västra spinnhuset, Långholmsvägen 12 
Tisdag 22 september  kl 18.00 
 

Irene Agbaje 
är i grunden textilkonstnär men arbetar främst i material som kopparplåt, plast och tenntråd.  
Utgångspunkten kan vara ett grundmönster med oändliga möjligheter, ur vilket slumpen ger den slutgiltiga 
formen.  
Britta Carlström  
vävde tidigare ryor av trasor, nu gjuter hon in de slitna tygfragmenten i glas och ger dem därmed bestän-
dighet och ett högre värde. Hon hårdflätar trasor, vrider och vänder metallduk och spetsar till menings-
bärande former och objekt. Många har sett hennes offentliga verk; det textilt utformade järngallret 
"Svetsspets" mellan spåren på T-banestationen i Gamla stan i Stockholm. 

Fatima Svendsen 
väver i både traditionell och egen teknik, ofta i stora format. Har även arbetat med konstnärlig färgforsk-
ning och undervisat i färglära, färgeritekniker och bildväv på Konstfack och Handarbetets Vänner. 
 

Kostnad 120:- / person. Enkel förtäring ingår. Max 20 personer 
Anmälan till : carlsson-ulla@spray.se eller 08-770 16 38 senast lördag 19 sept. 
 

 

 
 

 
    Irene Agbaje          Britta Carlström           Fatima Svendsen 



ANDREAS NOBEL – UGLYCUTE 
Föreläsning tisdag 20 oktober  kl 18.30    
Programrummet, Biblioteket, Tyresö Centrum  
 

Andreas Nobel, inredningsarkitekt och filosofie doktor berättar  
om sitt arbete som inredningsarkitekt i bl.a. designgruppen  
Uglycute samt om sin avhandling ”Dimmer” som handlar om 
förhållandet mellan teori och praktik inom designutbildning.  
Den handlar också om möbelformgivning med en bågsvarv 
- en av världens äldsta maskiner. 
 

Fri entré 
    
 

 

CHARLOTTE KROOK – re:member 
Vernissage torsdag 5 november 17.00-19.00 
Tyresö konsthall, Biblioteket i Tyresö centrum,  
Utställningen pågår 5 – 28 november 
 
Måleri och Poesi visas av Tyresökonstnären Charlotte Krook  
som är bildkonstnär och poet.  
Charlotte har deltagit i flera konstprojekt och jurybedömda  
utställningar samt haft ett flertal separatutställningar,  
senast på Edsvik Konsthall 2014. "...varandets djup och själens  
multidimensionella glöd gestaltas spontant och precist i akryl,  
tusch och akvarell." 
 

Lunchvisning med konstnären onsdag 11 november kl 12.00 
 

Fri entré 
 

 
 

 

 

HERTHA HILLFON 
Föreläsning torsdag 12 november kl 18.30 
Programrummet, Biblioteket, Tyresö Centrum 
 

Mailis Stensman, författare och konstkritiker, visar bilder och  
berättar om Hillfons konstnärskap. 
Hertha Hillfon (1921-2013) var en nydanare av keramisk friskulptur 
och har inspirerat och betytt mycket för en yngre generation kerami-
ker. Hillfons skulpturer förmedlar finkänslighet, kraft och poetisk  
monumentalitet.  
 

Fri entré 

__________________________________________________________________ 
 

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. OBS! 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  

http://www.tyresokonstforening.se/

