
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄSTERTORPS SKULPTURPARK - Modernismens pärla 

Guidad konstvandring med ciceron Anders Engman,  
konstnär och författare. 
Tisdag 11 sept  kl 17:30 – 19:30 

Västertorp blev startpunkt för modern konst i bostadsmiljö. Vid 
invigningen för drygt femtio år sedan möttes publiken av för den tiden 
radikal skulptur. Det kryllar av konst ute i den gamla ABC-förorten. Här 
finns verk av Eric Grate, Liss Eriksson, Arne Jones, engelsmannen Henry 
Moore, och många andra skulptörer.  

Kostnad 150 kronor (tilltugg och dryck ingår). 
Anmäl dig senast den 9 september till 
miguelescribano@hotmail.com eller 07373 69996 

Start vid get-skulpturen vid T-Västertorp, utgång Västertorpstorget. Geten 
syns direkt till vänster. Vi träffas klockan 17:30 och börjar och avslutar 
turen med något att äta och dricka. Konstpromenaden börjar kl 18, tar 
cirka en timme och avslutas nära T-Hägerstensåsen. 

 

 

 

 

Aktuell utställning: När gatan tog mediemakt – 

Pariskommunens bilder 

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 flygblad från Paris 

kommunen 1870–1871 som nu finns i Arbetar-

rörelsens arkiv och bibliotek. 

 

 

Föreläsning – LISA MALMGREN 

Onsdag 3 okt  kl 18.30. Programrummet, biblioteket i Tyresö centrum. 
Fri entré. Tyresö konstförening vill informera om denna föreläsning som arrangeras 

av Tyresö kommuns kulturenhet. 

Lisa Malmgren, konstnär med rötter i färg, form och metallkonsthantverk, och Tyresö 

kommuns kulturstipendiat 2018, berättar om sitt konstnärskap. 

”Mina uttryck skall kännas och berätta om kroppen och känslorna som en evig källa 

till kunskap och förståelse av naturen och livet”.  

 

Tyresö konstförening fyller 50 år! 

Fredag den 19 okt  kl 19 Kvarnhjulet, hus B, sal Nyfors 
Inträde 40 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar. 
Ingen bokning behövs, men anmäl intresse 
till miguelescribano@hotmail.com 

Vi bildades 1968 och firar 50-årsjubileet med fest och föredrag av Carl 
Johan De Geer, med titel BORTOM BEGREPPEN BRA OCH DÅLIGT. 
Carl Johan tar en titt tillbaka till tiden när han och hans vänner trodde att 
de kunde "skapa en ny och bättre värld med hjälp av färger, mönster och 
musik." 
Förutom föredraget blir det en hel kväll med konstlotteri, konstquiz med 
tyresötema, färger, mönster, musik och smaker från 60-talet. 
 

 

 

HÖST 2018 
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Novemberutställningen med  
Mats Lodén – Måleri och skulptur 

Utställningen pågår 8 nov–1 dec 
Vernissage torsdag den 8 nov kl 17-19 
Lunchvisning med konstnären, torsdag 15 nov kl 12 
Föredrag och workshop med konstnären, tis 20 nov kl 18 

Tyresö konsthall, biblioteket i Tyresö centrum. Fri entré. 
I samarbete med Tyresö kommun. 

Omskakad, trumpeter och gemener. Lodén arbetar med 
skulptur utifrån volym, relation, mellanrum, rörelse och 
kraft. Ofta med trä eller lera som utgångspunkt för att 
sedan gjuta i till exempel brons. 

 

 

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 

 

 

ArkDes 

Tisdagen den 4 december, kl 17 
Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm 
Fri entré. Ingen anmälan krävs. 

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och 

design, ett museum, ett kunskapscenter och en arena för 

debatt och diskussion om framtidens arkitektur och 

design. 

Museet, samt grannmuseet Moderna har fri entré och är 
öppna kl 10 – 20. Deltagare i vår utflykt får planera dagen 
själva, men vi samlas kl 17 för en guidad tur av 
utställningen Public Luxury. Sedan kan vi ses för att fika 
och äta tillsammans och diskutera konst mm. 

Bild © Mats Lodén 

 

 

Notera i kalendern! 
Årsmötet för årets medlemmar äger rum 25 januari 2019 
 

Bild © Matti Östling, ArkDes 

 

http://www.tyresokonstforening.se/

