VÅREN 2019

Besök på Liljevalchs vårsalong med guidad visning
Tisdag 19 februari samlas vi i entrén kl 17:30.
Visningen varar i ca en timme. Konsthallen stänger kl 20:00.
120 kr – (150 kr för icke medlemmar).
Priset gäller inträde och visning.
På årets vårsalong visar 136 deltagare 254 konstverk. Vi får egen
guidad visning, vandrar fritt på vårsalongen och avslutar med något
varmt att dricka och gott att äta.
Anmäl dig senast den 17 februari till lina_lofstrom@hotmail.com
Max 30 personer.

Bullevuttan, Röd sand, akryl på duk.

Banksy – världens kändaste okända gatukonstnär –
föredrag med konstvetaren och Tyresöbon Hugo Röjgård.
Banksy är en pseudonym för en mytomspunnen engelsk
Bullevuttan
gatukonstnär. Han är känd för sin satiriska och humoristiska
Röd sand.
gatukonst vars placering ofta häpnar. Idag säljs hans konst för
Akryl på duk.
miljoner men det är på gator, väggar och gatuskyltar som den
skapas. Hans verk är ofta politiska och finns idag i städer runt
om i hela världen.
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Gratis. I samarbete med Tyresö konsthall
Tisdag 12 mars kl 18.30.
Programrummet, biblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7

Guidad visning av konsten på nya Karolinska
Onsdag 20 mars samlas vi i stora entrén kl 17.
Visningen varar i ca en timme.
100 kr – (120 kr för icke medlemmar).
Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med den konstnärliga
gestaltningen inom Nya Karolinska Solna-projektet, det hittills största
enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige. En guide berättar om
hur kulturförvaltning arbetar med konsten, vad som krävs av konsten i
vårdmiljöer och om de konstverk man ser under visningen. Besökare
kommer i huvudentrén att mötas av Andreas Erikssons ”Stenbrottet”.
Anmäl dig senast den 17 februari till adolfson10@gmail.com
Max 20 pers.

Foto©NKS

Fotografi: dokumentation eller konstnärlig
gestaltning?- föredrag
Tyresöfotografen och kulturstipendiaten Peter Eriksson
berättar om fotografi som dokumentation och konst i
historisk och nutida kontext. Vi får se bilder ur både
fotohistorien och ur Peters egen fotografiska produktion.
Gratis. I samarbete med Tyresö konsthall
Torsdag 25 april kl 18.30
Programrummet, biblioteket i Tyresö centrum,
Östangränd 7
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Konstrundtur i tunnelbanan
Söndag 19 maj ses vi kl 09:00 vid Espresso House på
Gullmarsplan.
Vi gör en utflykt genom världens längsta
konstutställning – fastän vi kanske hoppar över
mycket av dess 110 kilometer.
Med hjälp av SLs konstorienteringskartor, ordnar vi
egen resplan med fika- och lunchpauser. Deltagare
hoppar av och åker hem när de vill.
Gratis, men ta med eget SL-kort.
Anmäl dig senast den 12 maj till
miguelescribano@hotmail.com
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Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö kommun. Vi sprider kunskap, köper och lottar
ut konst, och arbetar för att främja kulturen i Tyresö. Som medlem deltar du i dragningarna i års- och
månadslotteriet samt får en inbjudan till alla föreningens aktiviteter. Konstföreningens medlemmar har
företräde vid aktiviteter där deltagarantalet är begränsat.
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.

Läs mer om Tyresö Konstförening på hemsidan www.tyresokonstforening.se
Följ oss också på Facebook!

