Verksamhetsberättelse Tyresö konstförening år 2010
Medlemsantal
Vi har haft cirka 250 medlemmar under 2010.
Ekonomi
Vi hänvisar till kassörens rapport som finns tillgänglig vid årsmötet.
Styrelse

Tord Strömberg, ordförande
Margareta Hedin, vice ordförande
Ulla Åhman, kassör
Jan Bjerlöw, sekreterare
Monica Bolin - Nilsson, Ulla Carlsson och Ellen Hahn har varit ordinarie ledamöter samt
Leif Lundgren och Ia Johansson har varit suppleanter.
Styrelsen har haft 7 sammanträden under året.

Inköpsnämnd
Anita Bratt är sammankallande. För övrigt ingår Tommie Frisk, Siv Lewander och
IngaLill Söderqvist. Suppleanter Catharina Nydegger och Lena Hirsch.
Under året har ca 20 konstverk tillkommit. Inköpsnämnden lämnar sin egen rapport vid årsmötet.
Dessutom har styrelsen fått extern hjälp av Kajsa Magnusson, som också i år har producerat
Tyresö konstförenings hemsidor under året.

Program under året
Vårsäsong

2/2 Föreläsning av Stefan Uhlinder som berättade om sitt konstnärskap.
Han hade en utställning här i Tyresö förra året är även en fängslande talare. Vare sig du är bekant
med Stefans konst eller inte var det här en inspirerande föreläsning. Stefan berättade om
måleriets relation till foto, om att göra mönster utifrån ett figurativt måleri och om svensk samtidskonst med avstamp i åttiotalet.
8/2 En föreläsning av Annika Ottander berättade om: Matriarkat, konst och kreativitet
Annika speglar sina resor och sin konst. Vi fick höra om ett naturfolk i Panama som lever i
matriarkat, om hav och segling och om Annikas konst. Senare i juni ställde hon ut i konsthallen så
de som var där passade på och lärde känna en aktuell konstnär.
18/3 HELKVÄLL MED REMBRANDT
Först var det en spännande föreläsning av Karin Sidén som är konsthistoriker och intendent vid
Nationalmuseum, efter det en bensträckare varefter vi fick avnjuta den fantastiska filmen
Nattvakten. Filmen utspelar sig på 1600-talet när Rembrandt får i uppdrag att måla tavlan
”Nattvakten”, Rembrandt bestämmer sig för att utnyttja sin frihet som konstnär och avslöjar på
ett subtilt sätt en konspiration. Men det är inte ostraffat som man retar upp mäktiga män.
24/4 En tur till Vidarkliniken i Järna
Vi upplevde den säregna miljön på Vidarkliniken med arkitektur, konst och antroposofisk medicin.
Vi fick en guidad visning, prövade på eurytmi och lärde oss om till exempel trädgårdsterapi.
Men först fikade vi i den vackra matsalen.
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18/5 Konsten Granängsringen 20 år senare en rundvandring
Mats Olofgörs är skulptör och var projektledare när konsten i Granängsringen skapades. Han tog
oss runt och berättade om hur det var och hur det blev. Kom och ta del av vår nutida
hembygdskunskap!

Höstsäsong
7/9 Richard Bergh, Föreläsning med bilder av Göran Söderlund
Göran Söderlund 1:e intendent på Waldemarsudde berättade om Richard Bergh som var en av Prins
Eugens vänner. Richard Bergh var en mångsidig och betydande konstnär verksam inom flera
områden. Han var en föregångsman samt en centralgestalt vars insatser som konstnär, kulturpolitiker, författare, lärare aldrig kan underskattas.
22/9 Konstens betydelse i offentliga miljöer
En vecka efter valet kom Alan Dilani och gav oss nya insikter om betydelsen av konst och kultur i
offentliga miljöer. Alan gav oss en unik inblick i betydelsen av miljöns påverkan på vår hälsa både
på arbetsplatser och inom vården. Föreläsningen handlade och handlar om människans behov av
konstupplevelser för att må bra.
12/10 Föreläsning. Gjutning av skulpturer med Jozé Strazar Kiyohara
Han är en svensk konstnär med rötterna i Slovenien och med inspiration från Japan och har en
gedigen konstutbildning. Jozé visade sina skulpturer och svarade på alla dina frågor om gjutning
och formar, han gav oss inblick i bronsgjutarteknikens hantverk, visade gips- och silikonformar,
vax och brons, han berättade också om bearbetning och patinering.
NOVEMBERUTSTÄLLNINGEN 11/11 – 4/12 2010 med Eva Ljungdahl och Therese Clevestam
Eva Ljungdahl visade sina härliga landskap och fruktstilleben i akvarell och olja som vi känner igen
från tidigare utställningar. Med på utställningen fanns också Evas senaste arbeten med en serie
spännande grafiska blad med abstrakta kompositioner.

Therese Clewestam är skulptör och visade sitt arbete med stora fruktformer, plommon och päron
med sinnlig växtkraft. Therese arbetar främst med offentliga utsmyckningsuppdrag i
Stockholmsområdet och är representerad i Tyresö centrum, Östangränd med sin skulptur Katten.
17/11 bjöds vi på Persisk Kulturafton hos AK:s Inredning - Antikt & Klassiskt
Kina Jacobsson som har levt med antikviteter och auktioner i hela sitt liv höll ett föredrag om
persiska mattor och om den persiska kulturen. Vi fick njuta en Persisk måltid med vin och kaffe
och dessutom bjöd Kina på spännande överraskningar.
ÖVRIGT!
Tyresö konstförening presenterar en hemsida finns på webbadress: www.tyresokonstforening.se
Vinnare i månadslotteri blev;
Jan. medlem nr.
16 Ursula Bengtsson
Febr. medlem nr.
24 Elisabeth Lindberg
Mars medlem nr.
118 Albin Björk-Lundgren
April medlem nr. 189 Maj Neijdefeldt
Maj medlem nr.
14 Willy Edmark
Juni medlem nr.
188 Göran Wendel

Juli medlem nr.
Aug. medlem nr.
Sept. medlem nr.
Okt. medlem nr.
Nov. vinnare
Dec. vinnare

192 Filippa Haartman
187 Alexander Lind
234 Johan Tenger
159 Ingrid Linder
Meddelas på årsmötet
Meddelas på årsmötet

OBS. Resterande vinster från månadslotteriet kan hämtats ut på årsmötet och senast 31/7
2011. Efter detta datum återgår vinsterna till föreningen och ska användas vid kommande
utlottningar.
Tyresö i januari 2011.
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