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Vår 2013

Året börjar som vanligt med årsmöte och konstlotteri fredag 25 januari, missa inte det!  
Se separat inbjudan. 
När våren är som vackrast åker vi på en konstresa till Värmland! Men innan dess hinner 
vi med två spännande föreläsningar, ateljébesök och ett annorlunda biobesök.

KONSTNÄREN ÄR KÄNSLANS ARBETARE
Måndag 18 februari kl 18.30 

Programrummet, Biblioteket, Tyresö Centrum
Göran Söderlund 1:e intendent på Waldemarsudde föreläser om Helene 
Schjerfbecks liv och verksamhet. Göran kommer att presentera och 
visa bilder som belyser konstnären Helene Schjerfbeck och hennes 
skapande under ett långt liv. Föredraget följer i stort den pågående 
utställningen på Prins Eugens Waldemarsudde men visar även glim-
tar från hennes liv av mer personlig karaktär – alltifrån studieåren på 
1880-talet, hennes arbete som lärare på 1890-talet, den isolerade till-
varon i Hyvinge då hennes modernistiska stil växer fram och vägen till 
berömmelse samt självporträtten från hennes sista år i Saltsjöbaden. 

Fri entré 

PORTRÄTTMÅLERIET – EN FÖRSVINNANDE KONSTART
Tisdag 19 mars kl 18.30 

Programrummet, Biblioteket, Tyresö Centrum
Claes Jurander, konstnär och professor i måleri vid Konstfack 
1992-1997, pratar om sin syn på porträttmåleri - en försvin-
nande konstart. Claes är ledamot av Konstakademien sedan 
2008 och är målare och tecknare men har även arbetat med 
text, skulptur, illustrationer, serier och animation. Som av-
slutning på föreläsningen visar han sin animerade film: ”Om 
att måla porträtt av en f. d. rektor” – Inez Svensson. 

Fri entré

ATELJÉBESÖK: JERRY GRÖNBERG, MÜNCHENBRYGGERIET
Måndagen den 8 april kl 18.00 Söder Mälarstrand 45
Vi besöker konstnären Jerry Grönberg i hans ateljé i München-
bryggeriet, där vi får ta del av hans färgstarka måleri. Många 
av hans bilder har sitt ursprung från Fårö eller Paris. Motiv 
som ofta återkommer är ensamma gårdar på heden, en man 
som går. Den senaste utställningen på Galleri Eva Solvang i 
november 2012, visade bilder från Paris, Eiffeltorn, Triumfbå-
gar och katedraler blandat med vardagslivets anonyma ansik-
ten på gator och caféer – där inte ens Hemingway suttit.

120:- per person, Max 20 personer.  
Enkel förtäring ingår. Anmälan till Ulla Carlsson senast 5 april.  
Obs! Medlemmar har företräde. 
carlsson-ulla@spray.se eller telefon: 08 – 770 16 38 

Självporträtt med svart fond av 
Helene Scherfbeck

Om att måla porträtt av en f. d. rektor av 
Claes Jurander

Mannen som går på kajen  
av Jerry Grönberg



KLIPP UT OCH SÄTT PÅ KYLSKÅPET!

Tyresö Konstförening är oberoende och samarbetar med Tyresö 
kommun. Vi sprider kunskap, köper konst och arbetar för att främja 
kulturen i Tyresö.  
Vuxen 250:- Junior till 18 år 125:- Ytterligare andel 250:- (max10/
pers) Plusgiro: 23 22 71-7, Tyresö Konstförening. Skriv namn, 
adress och mailadress när du betalar.

Programbladet är redigerat av Ebba Strid Udikas www.ebbasvarld.se

OM HELENE  
SCHJERFBECK

Göran Söderlund. 
Måndag 18 feb kl 18.30 
Programrummet  
Tyresö Konsthall

Fri entré 

PORTRÄTTMÅLERIET 
EN FÖRSVINNANDE 
KONSTART 

Claes Jurander. 
Tisdag 19  marskl 18.30 
Programrummet  
Tyresö Konsthall

Fri entré

ATELJÉBESÖK

Jerry Grönberg 
8  april  kl  18.00 Söder 
Mälarstrand 45  
Anmäl senast 5 april.  
(max  20) 08-770 16 38 
carlsson-ulla@spray.se

Kostnad 120:-

ANDERS HANSER BIO 

Torsdag 18 april kl 19 
Kommendörsgatan 28 
Anmäl senast 14 april.  
kerstin.engberg@
hotmail.se  
073-246 67 20

Kostnad 200 kr

KONSTRESA

Lörd 25 – sönd 26 maj 
Mer info och anmälan 
senast 2 april till Tord: 
tord.stromberg@
yahoo.se  
eller 08 – 742 28 20

Kostnad 1.975:- /pers

ANDERS HANSER VISAR SINA FILMER I EGEN BIOGRAF 
Torsdag 18 april kl 19

Anders Hanser Produktion AB Kommendörsgatan 28
Min pappa Einar – Michaela Jolin berättar om  
konstnären Einar Jolin 30 min 
När Liljevalchs år 2011 uppmärksammade konstnären Einar 
Jolin med  utställningen ”Eleganten Einar” fattades egentligen 
bara en sak, filmen.  Einars dotter Michaela, känd  som prog- 
rampresentatör på SVT,  berättar här om sin far - och sin mor 
sångerskan Tatiana Angelini.

Hans Hammarskiöld – Med känsla för ljuset 50 min 
Hans Hammarskiöld är ett av de största namnen i svensk 
fotohistoria och även internationellt välkänd. Möt fotografen 
som gjort det mesta, träffat de flesta. Hans porträtt av allt 
ifrån kungafamiljen till kulturpersonligheter visades i en stor 
utställning på Nationalmuseum 2009.

Kostnad 200 kr. Vin och tilltugg ingår. Obs! Medlemmar har 
företräde. Anmäl till Kerstin Engberg senast 14 april.  
kerstin.engberg@hotmail.se 073-246 67 20

När våren är här gör vi en efterlängtad och kul 
konstresa till Värmland där det finns så myck-
et konst att uppleva. Buss, måltider, inträden 
och övernattning ingår.

Dag 1: Startar vi kl 8.00 vid parkeringsplatsen 
utanför Nordea i Tyresö Centrum. 

Fikar i Arboga, äter lunch i Väse, besöker 
Lars Lerins nya museum i Karlstad och sedan 
Rackstadmuséet i Arvika. Därefter middag och 
övernattning på Skandic Hotel Winn i Karlstad.

Dag 2: Börjar med frukost på hotellet, sedan 
reser vi till Uttersberg där vi besöker Galleri 
Astley samt fikar. Resan går sedan vidare och 
vi äter lunch utanför Strömsholm, för att till 

sist besöka Västerås Konstmuseum och resa 
åter till Stockholm.

Kostnad 1.975:- / pers (enkelrum + 300:-)
För utförligare program och anmälan kontakta 
Tord Strömberg. tord.stromberg@yahoo.se 
eller tel: 08 – 742 28 20 
Sista anmälningsdag: 2 april.  
Minst 30 personer – Max 40 pers 
OBS! Bindande anmälan.

Michaela Jolin vid en av Einar Jolins 
målningar

	  

	  
Hans Hammarskiöld med sin kamera

www.tyresokonstforening.se

• Värva nya medlemmar!  
• Tyresö Konstförening är både kultur och kul!  
• Ett medlemskap är en rolig present hela året! 

KONSTRESA: VÄRMLAND TUR OCH RETUR MED KONSTFÖRENINGEN!
Lörd 25 – sönd 26 maj

Strömsholm

Uttersberg

Västerås

Karlskoga
Karlstad

Rackstadsmuseet

TyresöArbogaVäse


