
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULF LINDE - EN SPEJARE – föreläsning 

Torsdag 16 mars 18.30 -20.00 
Biblioteket i Tyresö centrum 

Ulf Linde (1929-2013) var inte bara en i Sverige dominerande 
konstkritiker. Han var i många decennier en central 
kulturpersonlighet, med säte i såväl Konstakademien som Svenska 
Akademien; de sista decennierna var han intendent på Thielska 
galleriet. 
Lars Nygren som sammanställt flera av Ulf Lindes böcker från och med 
den mäktiga urvalsvolymen Efter hand, kommer att berätta om Lindes 
inflytande på Sveriges konstliv. 

Fri entré, alla välkomna. I samarbete med Tyresö kommun. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Aktuell utställning: När gatan tog mediemakt – 

Pariskommunens bilder 

Jan Myrdal och Gun Kessle samlade i många år på 

affischer, flygblad och karikatyrer från olika delar av 

världen och från olika historiska epoker. Bland detta finns 

även en unik samling med flygblad från Paris kommunen 

 

Guidad tur på KONSERTHUSET 

Torsdag 23 februari 16.00, samling vid biljettkassan 15.45  

Sedan det byggdes 1926 har det blåa Konserthuset vid Hötorget blivit 
ett av Stockholms bästa exempel på nyklassicism. Konserthusets 
inspirerande visningar ger en inblick i husets arkitektur och konst, om 
Nobel och musik. Under en timme visar guiden Konserthusets många 
konst- och designskatter och berättar om Stora salen, Grünewaldsalen, 
foajéerna och arkitektur. 
 
Pris 100 kr. Pensionär 90kr. Max 25 personer. Föranmälan till Tord 
Strömberg 08-742 28 20 alt. tord.stromberg@yahoo.se senast 21 feb. 

 

VÅREN 2017 

L-G Lundberg, Sweet and lovely, 1967 

Bonnierska porträttsamling 

 

MARGIT HAGENFELDT-ENGDAHL – 100 år i konsten och musikens värld 

– föredrag 

Torsdag 6 april 18.30 -20.00 

Biblioteket i Tyresö centrum 

Kaj Engdahl berättar om sin mor, Margit Hagenfeldt-Engdahl (1904-2005), 

och hennes mångfacetterade konstnärskap. Först musikstudier, därefter 

fem års studier på Högre Konstindustriella skolan. Ett 101-årigt liv med 80 

års konstskapande resulterade i många fascinerande collage, skulpturer, 

smyckedesign, keramik, pärlbroderier, glaskonst, målningar m.m.  

Under 2017 kommer en omfattande utställning att visas på ateljéhuset 

Konstverket i Tyresö.  

Fri entré, alla välkomna. I samarbete med Tyresö kommun. 

 

Bild © Konserthuset 

 

Foto © Lina Löfström Baker 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Bonnierska porträttsamlingen – guidade visning 

Torsdag 4 maj 17:00 – 18:00, samling utanför entrén 16:45 
Djurgårdsvägen 230 

På Djurgården, i Bonniers hus Nedre Manilla, finns en unik 
porträttsamling av författare förlagda på Albert Bonniers förlag. 
Det är en fascinerande spegling av 1900-talets främsta svenska 
konstnärer och författare. Porträttsamlingen startades av Karl-
Otto Bonnier omkring sekelskiftet med Rickard Berghs porträtt av 
Strindberg. Den växer ständigt och består idag av över 300 verk, av 
alltifrån konstnärer i Karl-Otto och Lisen Bonniers vänkrets, 
exempelvis Carl Larsson, till nutida som Peter Dahl. 
 
Pris 120 kr. Max 40 personer.  
Föranmälan till Miguel Escribano 07373 69996 alt. 
miguelescribano@hotmail.com senast 2 maj.  
 
 

 

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 300:- för vuxna och 150:- för junior upp till 18 år.  
Ytterligare andel 300:- (max 10/person). Plusgiro: 23 22 71–7, Tyresö Konstförening.  
Glöm inte att skriva namn, adress och mailadress när du betalar.  
Konstföreningens medlemmar har företräde vid aktiviteter där deltagarantalet är begränsat.  

Läs mer om Tyresö Konstförening på hemsidan www.tyresokonstforening.se 

Följ oss också på Facebook! 

 

 

 

LITOGRAFISKA MUSEET – guidade visning med prova på 

Lördag 20 maj  kl 14:00 – 15:30. Sundby Gård, Huddinge 

Museets guider berättar om litografins historia och visar hur det 
går till att rita och trycka på sten. Det finns möjlighet att prova på 
för de som önskar. Museets stora samlingar innehåller 
reproduktioner av kända konstnärers verk, blad av tidiga svenska 
konstnärer som arbetade med litografi, över 200 reklamtryck från 
sekelskiftet 1800/1900 fram till 1940-talet, filmaffischer, 
skolplanscher med mera. 

Pris 100 kr.  
Föranmälan till Miguel Escribano, 07373 69996 alt. 
miguelescribano@hotmail.com, senast 18 maj.  
 

Carl Larsson, Selma Lagerlöf, 1908 

 

Bild © Litografiska museet 

 

Notera i kalendern! 
Årsmötet för årets medlemmar äger rum 27 januari 2017. 
 

http://www.tyresokonstforening.se/

