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Verksamhetsberättelse Tyresö konstförening år 2012 

 

Medlemsantal 

Vi har haft cirka 185 medlemmar under 2012. 

 

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  

Kerstin Engberg och Susanne Larsson-Krieg har varit suppleanter. 

Styrelsen har haft 7 sammanträden under året. 

 

Inköpsnämnd 

Anita Bratt är sammankallande. För övrigt har ingått Siw Lewander, Catharina Nydegger 

och IngaLill Söderqvist. Suppleanter Ellen Hahn och Maja Rosquist. 

Under året har ca 16 konstverk tillkommit. Inköpsnämnden lämnar sin egen rapport vid 

årsmötet. 

 

 

Program under året 
 

Vårsäsong 

14/2 Vad är kvinnorna i konsthistorien – Miranda Bachelders föreläste 

Temat för konstvetare Miranda Bachelders föreläsning var kvinnans plats i konsthistorien. 

Föreläsningen tar sin början i 1600-talets Florens och landar i dagens samtidskonst. 

Frågan kring vart alla stora kvinnliga konstnärer har tagit vägen i konsthistorieskrivningen 

och myten om det manliga geniet är ämne för diskussion. 

 

13/3 Föreläsning med Esmé Alexander: Glaskonstnär och formgivare berättar. 

Esmé Alexander arbetar med både unika objekt och formgivning av serietillverkade 

föremål, med ett kraftfullt formspråk som präglas av en egensinnig lekfullhet, värme och 

humor. Hon utmanar sin egen perfektionism i mötet med det oväntade och slumpmässiga. 

 

18/4 Silversmed och keramiker 

Vi besökte silversmed AnneLouise Messing som arbetar med både smycken och skulpturer 

i järn, silver och mässing, och keramiker Mari Pårup som arbetar med offentlig 

utsmyckning, skulptur och bruksföremål. De berättar om sina respektive material och hur 

de arbetar i verkstaden och visar oss föremål från sina respektive områden. Gammalt och 

nytt, idéer och tankar. 

 

8/5 Ateljébesök: Vi besökte Handarbetets vänner på Djurgården 

Vi besöker HV ateljé där man producerat unik textil konst för offentlig miljö sedan 1874. 

Där får vi se bilder av verk ur deras omfattande produktion och höra om samarbetet med 

flera av landets mest namnkunniga konstnärer. Besöket avslutas med visning av 

ateljéerna. 

 

 

 

       Vänd 
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Höstsäsong 

25/9 Mette Prawitz om sitt arbete – kläder eller skulptur? 

Mette föreläste och har skapat klädkonst sedan 50-talet. Hon gör fysiska manifestationer 

av idéer och koncept, det blir konst som går att bära tätt inpå kroppen. Vad sägs till 

exempel om en overall gjord av 25 meter blixtlås? Mette Prawitz har under vintern haft en 

mycket uppskattad utställning på Östergötlands Museum och kommer nu till Tyresö och 

visar bilder och berättar om sitt konstnärskap. 

 

16/10 Olle Granath om August Strindberg och bilden 

Programrummet Tyresö Konsthall och en mycket populär föreläsning. 

August Strindberg hade under hela sitt liv ett passionerat förhållande till bilden både som 

illustrationer till egna verk och som fristående konstverk. Han var själv verksam som 

konstkritiker, illustratör, fotograf och inte minst som målare vilket resulterade i ett måleri 

som med åren kommit att tilldra sig en allt större uppmärksamhet. Om detta berättar Olle 

Granath, tidigare chef för Nationalmuseum och Moderna Museet. 

 

30/10 Liljevalchs konsthall – ”En djefla utställning” – August Strindberg 

Vi gick på Liljevalchs och fick se August Strindberg på ett annat sätt! Liljevalchs stora 

utställning handlar om August som människa, konstnär, dramatiker, debattör och 

alkemist. Besökarna träder in i tematiska dramatiserade rum och stämningar som utgår 

från hans liv och verk. 

 

Novemberutställning 8/11 – 1/12 2012 med Sophia Rilby, Tyresö Konsthall 

Tyresö kommuns kulturstipendiat 2011, Sophia Tammi Rilby är konstföreningens val för 

årets novemberutställning. Sophia är fascinerad av den spänning som uppstår när tunna 

känsliga linjer av blyerts förstoras upp flera hundra procent. Sophia är utbildad på 

konstfack och gör också inredningsuppdrag. På utställningen visar hon måleri och keramik 

med mera. 

 

20/11 Vi besökte Långholmens ateljéer, Västra spinnhuset Långholmens 12 

Ulla Wennberg visar runt och berättar bl.a om grafikverkstaden som har funnits sedan 

1976. Det började med en stor lokal i västra spinnhuset och sju konstnärer som alla gått 

på konsthögskolans grafikavdelning, som ville fortsätta arbeta med grafik. Efter hand kom 

det till ett antal ateljéer runt verkstadsdelen. Numer finns även ateljéer och verkstäder i 

östra delen och ett brett register av tekniker, material och uttryckssätt. 

 

 

ÖVRIGT! 

Tyresö konstförening vill göra reklam för hemsidan 

Finns på webbadress: www.tyresokonstforening.se 

 

 

Vinnare i månadslotteri blev; 

Jan. medlemnr. 45 Eva Tynhager Juli medlemnr. 65 Jonas Hovberger 

Febr. medlemnr.119 Catharina Häll Aug. medlemnr.110 Ingegerd Ivner 

Mars medlemnr.142 Janas Nagy Sept. medlemnr. 60 Marika von Schrenk 

April medlemnr.105 Helena Järnby-Svensson Okt. medlemnr.149 Margareta Karlsson 

Maj medlemnr. 6 Marianne Lundin Nov. vinnarenr. 22 Birgitta Hagström 

Juni medlemnr. 50 Ingela Sohlberg Dec. vinnarenr. 122 Liisa Trevid-Larsson 

 

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 

2013. Efter detta datum återgår vinsterna till föreningen och ska användas vid 

kommande utlottningar. Kontakta filippavh@gmail.com 

 

 

Tyresö i januari 2013. 

http://www.tyresokonstforening.se/
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