Verksamhetsberättelse Tyresö konstförening år 2011
Medlemsantal
Vi har haft cirka 240 medlemmar under 2011.
Ekonomi
Vi hänvisar till kassörens rapport som finns tillgänglig vid årsmötet.
Styrelse
Tord Strömberg, ordförande
Margareta Hedin, vice ordförande
Marika von Schrenk, kassör
Jan Bjerlöw, sekreterare
Monica Bolin - Nilsson, Ulla Carlsson och Ellen Hahn har varit ordinarie ledamöter samt
Leif Lundgren och Kerstin Engberg har varit suppleanter.
Styrelsen har haft 7 sammanträden under året.
Inköpsnämnd
Anita Bratt är sammankallande. För övrigt ingår IngaLill Söderqvist, Siv Lewander och
Catharina Nydegger. Suppleanter Greger Ahlberg och Lena Hirsch.
Under året har ca 16 konstverk tillkommit. Inköpsnämnden lämnar sin egen rapport vid
årsmötet.
Dessutom har styrelsen fått lite extern hjälp också i år av Kajsa Magnusson som har hjälpt
Leif Lundgren när han tog över arbetet under 2011 som webbredaktör för konstföreningen.

Program under året
Vårsäsong
2/24 Anne Rooslien – en mångsidig konstnär
Anne delade med sig av skapandets glädje och visar rakubrända föremål. Som så många
andra konstnärer finner Anne Rooslien inspiration i det speciella ljuset och lugnet på
Gotland. Hon brinner för att skapa i raku, ett slags lergods som är en japansk teknik från
1500-talet.
14/3 Föreläsning av Göran Ståhle
Han berättade om hur har såväl psykisk som fysisk sjukdom påverkat konstnärer? Hur
påverkar utanförskap kreativitet? Bland exemplen märks konstnärer som Matisse, Hill,
Josephson, Hjertén, Erland Cullberg, Lim-Johan med flera. Dessutom ges exempel på
konstnärer i världens största samling av ”udda konst” eller ”l´art brut” i Lausanne,
Schweiz..
14/4 Helkväll med föreläsning och film om konstnären Séraphine
Miranda Bachelden höll en fängslande föreläsning om den franska konstnären Seraphine
och sedan fick vi ser filmen. Filmen som är baserad på en verklig historia har det mesta av
klassmotsättningar, konsthistoria och drama. Séraphine var en kvinnlig konstnär som
arbetar som hembiträde och möter en känd konstkritiker, första världskriget kommer
emellan....
24/5 Ateljébesök i Vintervikens ateljéer
Vi guidades av Kicki Bergqvist Selder som gav oss en kort presentation av Nobels
Vinterviken.
Hon visade oss runt i ateljéerna. Här kommer vi att upptäcka att många av konstnärerna
inte enbart är skulptörer utan parallellt också arbetar med måleri, fotobaserad konst,
möbelformgivning, grafisk design, teckning och arkitektur.
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24/5 Vandring i Prins Eugens fotspår - Utflykt
Eric Magnusson f.d. kommunalråd ledde oss genom de naturmiljöer i Tyresö där Prins
Eugen i slutet på 1890-talet hämtade inspiration till de kända målningarna Molnet, Det
stilla vattnet och även de stora monumentala målningarna i läroverket Norra Latin.
Höstsäsong
8/9 Prins Eugens Tyresösomrar fortsätter – Uddby Gårdskafé
Anna Meister, arkivarie på Waldemarsudde föreläste om prinsens Tyresösomrar med
utgångspunkt från bl. a brev som han skrev varje vecka till sin mor drottning Sophia, samt
från prinsens egna foton.
27/9 Ateljéhuset Glasbruksgatan 25
Ingun Wistedt – en av konstnärerna berättade om huset och guidade oss runt. Vi fick
bekanta oss med ytterligare några konstnärer som visade sina ateljéer och berättade om
sin konst. 1975 bildade ett antal konstnärer Glasbruksgatans Ateljéförening med 29
ateljéer.
11/10 Konsten, Publiken och Dialogen
Föreläsning med Åsa Mårtensson intendent vid Haninge konsthall och författare till boken
Konst och Pedagogik, berättade om konstprojekt som undersökt hur publik och konst kan
mötas.
Åsa berättar bland annat om processen bakom Haninges senaste offentliga konstverk,
Juvelerna i Jordbro av Mette Björnberg och Richard Johansson.
2/11 Vi gick på Anders Hansers biograf, Kommendörsgatan 28
Anders Hanser är en mångsidig fotograf, som bland annat har samarbetat med ABBA, tog
emot oss i sin egen biosalong. Vi såg hans film om Peter Dahl och efter en paus med drink
och tilltugg såg vi en film till om samma konstnär: Dans i det blå – Historien om en tavla.
Novemberutställning 10/11 – 3/12 2011 med Peter Eriksson & Rieko Takahaski
Rieko Takahashi är född i Yokohama i Japan och har studerat konst och textil i både Tokyo
och Stockholm. Rieko är Tyresö kommuns kulturstipendiat år 2010 och har ställt ut på
flera gallerier både i Sverige och Japan. Under 2010 arbetade Rieko för Kulturförvaltningen
i Stockholm med projektet ”Konst och hemslöjd i vårdmiljö”.
Peter Eriksson är utbildad på Kulturamas högre fotografiska utbildning i Stockholm och har
ställt ut sina fotografier bland annat på Fotomässan i Stockholm och Göteborg. I augusti
2011 ställde Peter ut på galleriet CordenPotts i San Francisco, då han är en utvald till
deras utställning ”Selections: LensCulture FotoFest Paris”.
ÖVRIGT!
Tyresö konstförening vill göra reklam för hemsidan
Finns på webbadress: www.tyresokonstforening.se
Vinnare i månadslotteri blev;
Jan. medlemnr. 13 Ingegerd Ivner
Febr. medlemnr.106 Britt Klingsdahl
Mars medlemnr. 22 Mona Åhlén
April medlemnr. 46 Johan Tenger
Maj medlemnr. 29 Elisabet Källström
Juni medlemnr. 58 Gunnar Agrell-Lundgren

Juli medlemnr. 90
Aug. medlemnr.201
Sept. medlemnr. 34
Okt. medlemnr.192
Nov. vinnarenr. 118
Dec. vinnarenr. 176

Ingela Sohlberg
Gustav Bratt
Ninnie Fransson
Carolina Söderqvist
Birgitta Sandén
Gisela Eronn

Alla vinster väljs ut vid årsmötet. Kan du inte själv komma och välja, så lämna en
fullmakt.
OBS. Ej uthämtade vinster från månadslotteriet skall hämtats ut senast 31/7
2012. Efter detta datum återgår vinsterna till föreningen och ska användas vid
kommande utlottningar. Kontakta ingalillsoderqvist@hotmail.com
Tyresö i januari 2012.
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