Verksamhetsberättelse Tyresö konstförening år 2016
Medlemsantal
Vid slutet av 2016 hade föreningen 129 medlemmar.
Ekonomi
Vi hänvisar till kassörens rapport som finns tillgänglig vid årsmötet.
Styrelse
Miguel Escribano, ordförande
Tord Strömberg, vice ordförande
Marika von Schrenk, kassör
Jan Bjerlöw, sekreterare
Karin Hassler, Olle Karlström och Lina Löfström Baker har varit ordinarie ledamöter
Sölvi Ström har varit suppleant.
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. Suppleant Karin Florin.
Under året har ca 16 konstverk tillkommit. Inköpsnämnden lämnar sin egen rapport
vid årsmötet.

Program under året
Vårsäsong
02/3 CJDG - EN FILM OM CARL JOHAN DE GEER
Årets första evenemang var en visning av Kersti Grunditz film om Carl Johan De Geer
på företagarnas hus. Tyvärr visade det sig att filmen skulle sändas på tv flera gånger
strax innan vi skulle visa den. Eftersom vi hade tänkt ta emot inträd för 30 kr för att
bekosta lite dricka och chips och be folk att åka ut till lokalen på Radiovägen,
bestämde vi att det inte vore rättvist att fortsätta med evenemanget och var tvungna
att ställa in.
15/3 OM KONSTNÄREN TORSTEN RENQVIST
Författaren och litteraturkritiker Lars Nygren lärde känna Torsten Renqvist i mitten av
sextiotalet och så påbörjade en mer än fyrtio år lång vänskap. Numera är Lars
ordförande i Torsten Renqvist Sällskapet, som arbetar för att främja intresset för
denna skulptör, målare, grafiker och författare. Lars visade oss bilder och berättade
om Renqvist och hans konstnärskap.
14/4 LJUSETS MAGI
I samband med en stor utställning om friluftsmåleriet som visades på Prins Eugens
Waldemarsudde berättade museipedagogen Elisabet Hedstrand om konstmomentens
genombrott i Frankrike under andra hälften av 1800-talet, och dess inflyt på svenska
konstnärer som bland andra Hanna Pauli, Eva Bonnier, Carl Fredrik Hill och Anders
Zorn.
21/5 KONSTRESA - NORRTÄLJE OCH ROSLAGEN
Tyvärr var vi tvungna att ställa in ett evenemang till, denna gången p.g.a. brist på
intresse. Lördag den 21 maj skulle vi ha åkt buss från Tyresö till Norrtälje där vi skulle
ha fikat på ett 1700-talskafé. Därefter skulle vi ha gått på en guidad vandring bland
stadens utomhus-konst. Vi skulle sedan ha fått en visning av en utställning av Maria
Bajt på Norrtälje Konsthall innan lunch på restaurant Åtellet. Resan skulle ha fortsatt
mot Väddö och klipporna längst ute vid Ålands hav, där vi hade tänkt besöka Albert
Engströms ateljé.
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Höstsäsong
10/9 LITOGRAFISKA MUSEET
Höstsäsongens program började på ett sätt som börjar känna som en liten tradition –
med ett inställt evenemang. Vi tyckte det skulle vara trevligt att besöka detta
fantastiskt men ganska okänd museum i en vacker miljö på Sundby Gård i Huddinge.
Museets guider där 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. Litografiska museet är
en levande verkstad med en stor arkiv av trycksaker och ett omväxlande
utställningsprogram, och bjuder på chansen att se deras enorm, gammal och vacker
tryckpress Johanna. Vi tycker fortfarande att det ska vara trevligt att besöka museet
och planera en andra försök inom vårens program.
22/9 ATELJÉBESÖK: MELANIE BAKER HÖRNSTEIN
Det var ett väldigt trevligt och lärorikt besök med bra sällskap och god mat hos den
duktiga tyresökeramikern Melanie Baker Hörnstein, som tog emot oss och visade oss
sin verkstad på höjderna av Telegrafberget.
– 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.
19/10 GUIDAD TUR BAKOM KULISSERNA PÅ DRAMATEN
Vi följde med bakom scenerna och såg hur teatermagin tillverkas i Dramatens ateljéer.
På vår vandring i teaterns historiska miljö fick vi se och höra om husets arkitektur,
inredning, konst, historia och verksamhet.
Novemberutställning 29/10–26/11 med LINA LÖFSTRÖM BAKER – UNDER
EXPOSED
Tyresökonstnären Lina Löfström Bakers fantasifyllde novemberutställning blev en
succé med många besökare. Hennes lunchvisning den 17 november var också mycket
väl uppskattat. 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 visades fotografi, teckning och objekt.
08/11 VAD ÄR GATUKONST?
Tyresöbon Hugo Röjgård är en av Sveriges främsta experter på gatukonst. Han bjöd
oss på en bildrik föreläsning om denna populära konstform och förklarade för oss vad
som skiljer den från offentlig konst åt en sida och från klotter åt den andra. Denna
föreläsning gav kommunens konstintresserade invånare chansen att lära om en ny
bildvärld. Föredraget lyckade med det viktiga målet av att nå en bred publik, med nya
ansikter i publiken mellan 16 och 90 år gamla. Tyvärr stöttade vi med ett oförväntat
problem när ordförande för kommunens Kultur- och fritidsnämnd nekade oss ett
kulturbidrag eftersom han ansåg att föredraget hade med klotter att göra. Vi är
tacksamma till Miljöpartiet som sänkte intagarna från deras fikaförsäljning på
Tyresöfestivalen, vilket täckte Röjgårds arvode.
ÖVRIGT!
Vi noterar Annika Alfsdotters fortsatt engagemang och hennes uppskattning av den roll
som konst bör spela i ett levande samhälle med utställningar av konst och fotografi i
Bollmoradalens kyrka. Hon ställde upp och välkomnade in Tyresö Konstrundan för att
hänga deras utställning på kyrkornas väggar när Tyresö Centrums nya ledning ville ta
ett steg bakåt för samarbete och charge en stor summa för att Konstrundan skulle
omvandla någon av deras tomma lokaler i galleri under en vecka. Tråkig och kortsiktat
av centrumledningen tycker vi. Vi vänder siktet mot Tyresö Slott i stället och hoppas
för ett ökat engagemang med konst och med kommunens invånare från Nordiska
Museets ny chef.
Tyresö konstförening vill göra reklam för hemsidan
Vi är tacksamma mot Salla Vartiainen för att hon moderniserat vår hemsida och lagt
till en Facebook-sida. Vi hoppas att medlemmarna uppskattar nyhetsbrevet vi skickar
ut då och då. Karin Hassler har nu övertagit ansvar för vår digitala kommunikation.
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Vinnare i månadslotteriet blev;
Jan. medlemnr. 47 Gunilla Lilliehök
Febr. medlemnr. 15 Anne Grethe Berglund
Mars medlemnr. 84 Ulla Carlsson
April medlemnr. 73 Lars Kumlin
Maj medlemnr. 78 Kirsti Häcki
Juni medlemnr. 112 Bernt Lind

Juli medlemnr.
Aug. medlemnr.
Sept.medlemnr.
Okt. medlemnr.
Nov. medlemnr.
Dec. medlemnr.

37 Jonas Hovberger
65 Charlotte Gyllner
73 Lars Kumlin
18 Sandra Rosquist
57 Ellinor Tynhage
23 Karin Olsson

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
2017. Efter detta datum återgår vinsterna till föreningen och ska användas
vid kommande utlottningar. Kontakta ellen.hahn27@gmail.com
Tyresö i januari 2017.
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