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————————————————————————–——————————–—– 

 

SKULPTUR OCH ARKITEKTURVANDRING I ÅRSTA  
Torsdag 18 september   kl 18.00   ( ca 1,5 – 2 tim ) 
Samling vid entrén till Årsta Folkets Hus  
 

Anders Djerf konstnär och Årstabo, guidar oss runt bland skulpturer, 
byggnader och kvarter. 
Den omsorgsfulla planering som föregick bebyggandet av Årstas dittills 
skogbeklädda höjder och odlade fält på 1940- och 1950-talet ledde till en 
harmonisk helhet. Bebyggelsen och de nogsamt sparade gröna stråken be-
tydde kvalitet. Utemiljön har succesivt berikats med offentlig konst,  
skulpturer och andra utsmyckningar.  
 

Kostnad: 80:- / person.  Max 25 personer 
Anmälan till: miguelescribano@hotmail.com   
eller 08-742 24 07 senast tisdag 16 september 

 
 
ATELJÈBESÖK  Fjällgatan 23 
Måndag 29 september  kl 18.00 
 

Vi besöker Barbro Runefelt-
Taltavull och Eivor Schennings i 
deras ateljéer. Medans Barbro  
Runefelt-Taltavulls ateljé är full av 
abstrakt, organiskt måleri inspirerat 
av växtriket, präglas grannateljén 
av mycket tydligt periodiskt skilda 
stilar. Grannen Eivor Schennings 
visar upp ett helt konstnärslivs alla 
skiftningar: Från ikonlika Stock-
holmsmotiv med äggtempera till 
kubistiskt rent måleri. 
 

Kostnad: 120:- / person.  Enkel förtäring ingår.  Max 25 personer 
Anmälan till:  carlsson-ulla@spray.se  eller  08–770 16 38  senast fredag 26 september 
 

 
 

FOLKSAMHUSET vid Skanstull  
Tisdag 7 oktober   Kl 17.00   (ca 1,5 tim ) 
Samling vid entrén/receptionen på Bohusgatan 14, senast kl 16:50 
 

Folksamhuset har blivit ett populärt besöksmål efter ett TV-program om 
arkitektur för några år sedan. Vi kommer att gå en guidad konstrunda ge-
nom huset. Under rundan får vi förutom konstinformation, allmän information 
om huset och arkitekternas idéer om byggnaden. 
Rundan avslutas med ett besök i översta våningen (direktions-våningen) 
som inte syns från marknivå. Våningen är känd för att vara nästan helt mö-
blerad med välbevarade Bruno Mathsson-möbler från 1959. 
 

Kostnad:50:- / person.  Max 20 pers.  
Anmälan till Filippa von Haartman senast måndag 6 okt. 
filippavh@gmail.com  eller 070-476 56 46 



MATISSE OCH HANS ELEVER 
Programrummet, Biblioteket, Tyresö Centrum 
Torsdag 23 oktober   Kl 18.30   Fri entré 
 

Elisabet Hedstrand, museipedagog på Waldemarsudde, förelä-
ser om Henri Matisse och hans elever,  
bland andra Isaac Grünewald, Einar Jolin och Sigrid Hjertén. 
Om elevernas förhållande till den franska mästaren och hur det 
konstnärliga uttrycket utvecklades under påverkan av tiden i 
Paris och studierna i Matisse skola. 
 

Utställningen  Inspiration Matisse!  
pågår på Waldemarsudde 13 september – 15 februari 2015  

 
 

ALANNAH ROBINS – FÖRORT   
Skulptur, installation och skuggspelsverk 
Tyresö Konsthall,  Tyresö Centrum 
6–29 november   Vernissage Torsdag 6 november, kl  17-19 
 

Alannah Robins är född 1971 i Irland, utbildad på National  
College of Art & Design i Dublin 1989-1994 och boende i Tyresö 
sedan 2011. 
Alannah har ställt ut på ett flertal gallerier och museer,  
framförallt i England och Irland, även i Stockholm på galleri  
Tegen 2 och Detroit Stockholm. 2014 erhöll hon Tyresö  
kommuns kulturstipendium. Hennes verk rör sig kring frågor om 
identitet och minnen, migration och tillhörighet. Skuggor har ofta 
en viktig roll i berättelserna, som flyktiga spår av en närvaro.        

Lunchvisning med konstnären onsdag 12 november kl 12.00 
 

 
AFFISCHERNA 1967-1979 
från den svenska alternativrörelsen 
Programrummet, Biblioteket, Tyresö Centrum   
Föreläsning Torsdag 20 nov   Kl 18.30    Fri entré 
    
Christer Themptander, affisch- och bildkonstnär och Håkan Agnsäter, musiker 
och författare visar och samtalar om svensk affischkonst från 60 o 70 talet.  
De berättar om konstnärerna och deras skapande, samt samspelet mellan den 
svenska proggrörelsen, kvinnorörelsen och miljörörelsen under en spännande 
tid i svensk närhistoria och världshistoriska händelser. Håkan Agnsäters samling 
av affischer är den främsta i landet och har ställts ut på flera museer 
 

 

__________________________________________________________________ 
 

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 250:- för vuxna och 125:- för junior upp till 18 år.  Ytterligare andel 250:- (max 10/person). 
Plusgiro: 23 22 71 – 7,  Tyresö Konstförening. OBS! Glöm inte att skriva namn, adress och mailadress när du betalar. 
Konstföreningens medlemmar har företräde vid aktiviteter där deltagarantalet är begränsat 
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Läs mer om Tyresö Konstförening på hemsidan             www.tyresokonstforening.se  

http://www.tyresokonstforening.se/

