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GRAFFITIVANDRING PÅ SNÖSÄTRA – med Hugo Röjgård
Tisdag den 24 sept kl. 16:30. Kostnad 100 kr, 120 för ej medlem.
Tyresöbo och grundare av Graffitifrämjandet, Hugo har tidigare föreläst om
gatukonst och Banksy för oss. Nu följer vi med honom på en guidad visning av
en av de största graffitiutställningarna i Europa – Snösätra Graffiti Wall of
Fame, där både svenska och internationella konstnärer bidrar med nya
målningar varje år, och det finns en öppen vägg där alla är välkomna att måla.
Bild © Hugo Röjgård

Vi mötes vid Rågsveds T-station för att först se en av världens äldsta
graffitimålningar "Highway" som nyligen delvis målats över av en
klottersanerare av misstag.
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många förtroendeuppdrag. Han har bland annat blivit känd för sina guldspadar och
bronsstatyer av idrottslegendarer, t. ex. en av skidlegendaren Sixten Jernberg som
upprestes i sin födelseort Limedsforsen, och "Katedralbygge – ett konkrement" –
en åtta meter hög installation i blå färg som har vandrat runt på 11 olika platser i
Sverige sedan 2009.
Anmäl dig senast den 29 september till: miguelescribano@hotmail.com
Bild © Miguel Escribano

KONSTRESA TILL UPPSALA
Följ med på en tvådagarsutflykt till Uppsala 19-20 okt. Upplägget blir
fritt efter intresse och du anmäler dig antingen för två dagar eller en
dag. Deltagarna betalar själv transport, eventuellt boende och inträde
till de olika utställningarna. Vi återkommer med mer detaljerat
information om tider och priser närmare datumet.

Bild © Bror Hjorths hus

Anmäl dig senast den 12 okt till:
miguelescribano@hotmail.com eller
contact@linastudio.com

På lördagen börjar vi med att besöka Bror Hjorths hus, kl 11. Denna
dag är också vernissage för höstens utställning: EKFRAS – där Juri
Markkulas bildkonst möter Erik Vernerssons poesi. Efter lunch går vi
på en gallerirunda på några utvalda av stadens många gallerier.
Vill man kan man ordna med boende på egen hand, förslagsvis hotell
eller air bnb eller så åker man hem till Tyresö igen, för att åter mötas
upp på söndagen då vi bokar ateljébesök hos Cecilia Levy följt av
gemensam lunch på konstmuseet som visar en spännande utställning,
"The non human animal". Söndagen avrundas efter konstmuseet vid
16-tiden.

Novemberutställningen: DAVID BRACKEN - Tyresökonstnär
Vi får följa Davids långa och spännande liv som konstnär och illustratör.
Upplev både Davids fina skildringar av natur och miljöer i Tyresö och
Stockholm och hans många illustrationer för bokförlag och industrier. I
samarbete med Tyresö konsthall.
Invigning torsdag 7 nov kl. 17:00.
Mingel och boksignering med konstnären lördag 16 nov kl. 14:00.
Lunchvisning med konstnären torsdag 21 nov kl. 12:00.
7 – 30 november

Bild © David Bracken

Tyresö konsthall, biblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7

KONSTENS MAKT, MAGI OCH MOTSTÅND
Bild © Hugo Röjgård

Saadia Hussain är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist
och arbetar med tonvikt på klass och kreativitet kring tillgänglighet,
demokrati, delaktighet och yttrandefrihet. I föredraget berättar Saadia om
hur hon har samskapat och delat sitt konstnärskap med andra som både
förändrar ytor och attityder. Fri entré. I samarbete med Tyresö konsthall.
Torsdag 14 nov kl. 18:30
Programrummet, biblioteket i Tyresö centrum, Östangränd 7
Bild © Saadia Hussain

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

