HÖST 2016

LITOGRAFISKA MUSEET.
Sundby Gård, Huddinge – vi ordnar samåkning dit.
Lördag 10 sept kl 14:00 – 15:30
Museets guider berättar om litografins historia och visar hur
det går till att rita och trycka på sten, med möjlighet att prova
på för de som önskar.
Aktuell utställning på museet: När gatan tog mediemakt –
Pariskommunens bilder
Jan Myrdals och Gun Kessles unika samling med flygblad från
Pariskommunen 1870–71.

Bild © Litografiska museet

Visningen kostar 100 kr.
Kaffe eller annan dryck och kaka, tillkommer 30 kr.
Föranmälan till Miguel Escribano, 073 73 69 996 eller
miguelescribano@hotmail.com, senast 8 september.

ATELJÉBESÖK HOS MELANIE BAKER HÖRNSTEIN
Torsdag 22 sept kl 18.00. Brevikshalvön, Tyresö.
120 kr, inklusive enkel förtäring.

Bild © Lina Löfström Baker

– Jag är en traditionell keramiker som jobbar med ett modernt uttryck.
Jag strävar efter att uppnå både en visuell och taktil känsla för
betraktaren. Vill att man ska känna lusten att både se och rör, säger
Melanie som tar emot och visar oss sin verkstad på höjderna av
Telegrafberget
mediemakt
–

Aktuell utställning: När gatan tog
Pariskommunens bilder
Föranmälan till Lina Löfström Baker, 073 69 21 865 eller
contact@linastudio.com, senast 20 sept.

Jan Myrdal och Gun Kessle samlade i många år
på affischer, flygblad och karikatyrer från olika
delar av världen och från olika historiska epoker.
Bland detta finns även en unik samling med
GUIDAD
KULISSERNA1870–1871
PÅ DRAMATEN
flygbladTUR
frånBAKOM
Paris kommunen
som nu
finns i Arbetar-rörelsens arkiv och bibliotek.
19 okt kl 17.00, samling vid huvudentrén kl 16.45

– Följ med bakom scenerna och se teatermagin tillverkas i våra
ateljéer.
Vandra i den historiska miljön och låt vår kunniga personal guida
er genom huset, dess historia och verksamhet.
Max 30 personer. Pris 60 kr.
Föranmälan till Tord Strömberg, tord.stromberg@yahoo.se
eller 08-742 28 20, senast 17/10

Bild © Dramaten

Novemberutställningen med LINA LÖFSTRÖM BAKER –
UNDER EXPOSED
Tyresö konsthall, biblioteket i Tyresö centrum. Fri entré.
Utställningen pågår 29 okt - 26 nov
Vernissage lördagen den 29 okt kl 12-15.
Lunchvisning med konstnären, torsdag 17 nov kl 12:00.

Bild © Lina Löfström Baker

Tyresökonstnär Lina Löfström Baker är utbildad både i Sverige
och i Skottland, bland annat på Napier University där hon
studerade fotografi. 2015 erhöll hon Tyresö kommuns
kulturstipendium. Lina arbetar på ett undersökande och
experimentellt sätt med fotografi som material och i sina verk
berör hon ämnen som identitet, släktskap och miljö. I
utställningen visas fotografi, teckning och objekt.

VAD ÄR GATUKONST?
Tisdagen den 8 november, kl 18:30, Café, hus C, Kvarnhjulet.
Fri entré.
Konstvetaren Hugo Röjgård ger en bildrik föreläsning om
gatukonst. Vad som skiljer den från offentlig konst och varifrån den
härstammar. Olika stilar och begrepp reds ut med hjälp av både
lokala och internationella exempel.
Denna föreläsning lämpar sig för den som nyss har fått upp ögonen
för gatukonst eller som är allmänt konstintresserad och vill dyka in i
en ny bildvärld.
Tyresöbon Hugo är en av Sveriges främsta experter på området och
har studerat och fotograferat gatukonst i en lång rad länder som
Island, Kina och Australien. Hugo har också varit rådgivare åt så väl
museer som politiker och företag. Han har tidigare föreläst om
gatukonst på bland annat Statens konstråd och Linköpings
universitet.

Bild © Hugo Röjgård

Notera i kalendern!
Årsmötet för årets medlemmar äger rum 27 januari 2017.

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 300:- för vuxna och 150:- för junior upp till 18 år.
Ytterligare andel 300:- (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

