Verksamhetsberättelse Tyresö konstförening år 2013
Medlemsantal
Vi har haft cirka 158 medlemmar under 2013.
Ekonomi
Vi hänvisar till kassörens rapport som finns tillgänglig vid årsmötet.
Styrelse
Tord Strömberg, ordförande
Filippa von Haartman, vice ordförande
Marika von Schrenk, kassör
Jan Bjerlöw, sekreterare
Greger Ahlberg, Ulla Carlsson och Leif Lundgren har varit ordinarie ledamöter samt
Miguele Escribano och Susanne Larsson-Krieg har varit suppleanter.
Styrelsen har haft 7 sammanträden under året.
Inköpsnämnd
Ellen Hahn är sammankallande. För övrigt har ingått Siw Lewander, Catharina Nydegger
och Maja Rosquist. Suppleanter IngaLill Söderqvist och Marika af Trolle.
Under året har ca 15 konstverk tillkommit. Inköpsnämnden lämnar sin egen rapport vid
årsmötet.

Program under året
Vårsäsong
18/2 Konstnären är känslans arbetare
Elisabet Hedstrand, museipedagog på Waldemarsudde föreläste om Helene Schjerfbecks
liv och verksamhet. Hon visade bilder som belyser konstnären Helene Schjerfbeck och
hennes skapande under ett långt liv. Föredraget följde i stort utställningen på Prins Eugens
Waldemarsudde men visade även glimtar från hennes liv av mer personlig karaktär –
alltifrån studieåren på 1880-talet, hennes arbete som lärare på 1890-talet, den isolerade
tillvaron i Hyvinge då hennes modernistiska stil växer fram och vägen till berömmelse.
19/3 Porträttmåleriet - en försvinnande konstart
Claes Jurander, konstnär och professor i måleri vid Konstfack 1992-1997, pratade om sin
syn på porträttmåleri - en försvinnande 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 avslutning på föreläsningen visade han sin
animerade film: ”Om att måla porträtt av en f. d. rektor” – Inez Svensson.
8/4 Ateljébesök: Jerry Grönberg, Münchenbryggeriet
Vi besökte konstnären Jerry Grönberg i hans ateljé i Münchenbryggeriet, där vi fick 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 blandat med
vardagslivets anonyma ansikten på gator och caféer – där inte ens Hemingway suttit.
18/4 Anders Hanser visade sina filmeri egen biograf
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.
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.
Vänd
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Konstresa till Värmland
25-26/5 När våren var här gjorde vi en efterlängtad och kul konstresa till Värmland där
det finns så mycket konst att uppleva. Buss, måltider, inträden och övernattning ingick.
Höstsäsong
10/9 Konstnärskolonin på Tyresö
Det var om somrarna som prins Eugen på allvar kunde ägna sig åt sin konst. I
utställningen presenterades verk av prins Eugen tillsammans med verk av ett antal av
hans konstnärsvänner som Richard Bergh, Oscar Björck, Teodor Lundberg och Viggo
Johansen vilka också målade på Tyresö runt sekelskiftet 1900.
26/9 Ateljé Inuti 2
Konstnärer från Ateljé Inuti 2 visade sin utställning Molningar i Tyresö konsthall, som
pågick under tiden 31 augusti - 28 september, och berättade därefter om sin verksamhet.
I utställningen hade konstnärerna tolkat Prins Eugens Molnet som prinsen målade med
inspiration från Tyresös vackra natur år 1896. Ca 16 konstnärer deltog i utställningen.
8/10 Ateljébesök på Enkehuset – Lotta Hageman och Anna Myhrman
Mina motiv kretsar runt relationer mellan varelser, djur, insekter inte sällan insnärjda i
växtligheter. Jag arbetar också med collageteknik och klipper i motiv jag målat på ett glatt
papper för att sen applicera på duk… här uppstår också en sorts hårdhet i kontrasten
mellan duk och papper som jag känner starkt för”. Lotta
”Segergudinnan Nikes vingar, sol, vind och segel målar jag in i ett landskap.
En människas personlighet och utstrålning vill jag fånga i en komposition där det mer
exakt återgivna kan kombineras med det lätt antydda”. Anna.
22/10 De målade vid Skagen
Elisabet Hedstrand, museipedagog på Waldemarsudde, föreläste om den skandinaviska
konstnärskolonin som bildades vid Skagen omkring sekelskiftet 1900. Om platsens
betydelse för måleriet och det dagliga livet vid Skagen.
Novemberutställning 7/11 – 30/11 2013 med Marika af Trolle Tyresö Konsthall
Efter 32 år i Frankrike som verksam konstnär har Marika nu flyttat tillbaka till sitt
barndomshem i Tyresö. Du missade väl inte årets novemberutställning där vi hade glädjen
att presentera hennes konstnärskap i form av måleri, skulptur och fotografi.
Marika är utbildad på Idun Lovéns konstskola och Gerlesborgsskolan.
19/11 Visning av riksdagshusets konst
Det finns cirka 4 000 konstverk i Riksdagshuset av vilka väven "Minnet av ett landskap" i
plenisalen förmodligen är det mest kända. Under en timme fick vi följa med på en
spännande vandring bland målningar, skulpturer, teckningar och textilier.
ÖVRIGT!
Tyresö konstförening vill göra reklam för hemsidan
Finns på webbadress: www.tyresokonstforening.se
Vinnare i månadslotteri blev;
Jan. medlemnr. 5 Maj Laurelii
Febr. medlemnr. 89 Marie Edholm
Mars medlemnr.107 Göran Eneroth
April medlemnr.106 Maja Rosquist
Maj medlemnr. 67 Liisa Trevid
Juni medlemnr. 4 Monica Thorin

Juli medlemnr. 5
Aug. medlemnr.119
Sept. medlemnr.123
Okt. medlemnr. 98
Nov. vinnarenr. 28
Dec. vinnarenr. 130

Maj Laurelii
Charlotte
Anders Eriksson
Marika von Schrenk
Marie-Louise Larsson
Lars Jonsson

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
2014. Efter detta datum återgår vinsterna till föreningen och ska användas vid
kommande utlottningar. Kontakta filippavh@gmail.com
Tyresö i januari 2014.
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