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Ivar Sviestins - Ljus, mörker och inspiration - föreläsning
Onsdagen den 7 februari kl 18:30 Biblioteket i Tyresö centrum
Fri entré, alla välkomna. I samarbete med Tyresö kommun.
Ivar Sviestins visar bilder från över 30 års fotograferande och reflekterar kring
ljus och mörker i tillvaron och i bilden. Som barn till krigsflyktingar och utifrån
personliga erfarenheter delar Ivar tankar om det helande i fotografiets
gestaltande kraft. Om kärleken till gråskalan. Om det vita ljuset och printens
svärta. Om mörkrummet och världen utanför.
www.sviestins.com

Aktuell utställning: När gatan tog mediemakt – Pariskommunens
bilder
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Jan Myrdal och Gun Kessle samlade i många år på affischer,
Guidad visning
av ett heltfrån
nytt olika
museum
- Scenkonstmuseet
flygblad
och karikatyrer
delar
av världen och från olika
historiska
epoker.
Den 14 mars
kl 18 Bland detta finns även en unik samling med
flygblad
från2 (Kronobageriet
Paris kommunen
1870–1871 som nu finns i
Sibyllegatan
invid Dramaten)
Arbetar-rörelsens arkiv och bibliotek.

Här får du uppleva teaterns, dansens och musikens magi – på scen och bakom kulisserna. Här möts historia och samtid
inom scenkonstområdet. I föremålssamlingarna, som byggts upp under mer än hundra år, hittar du scenografi- och
kostymskisser, scenkostymer, grafik, måleri, karikatyrer, marionettdockor, byster, masker, en omfattande commedia
dell'arte-samling samt en del kuriosa.

Pris 120 kr Anmäl intresse till miguelescribano@hotmail.com / 0737369996 senast den 8 mars.
Max 20 personer. Medtag kontanter alternativt Swish på plats.
Resväg: T-bana till Östermalmstorg eller Kungsträdgården. Buss och spårvagn till Nybroplan.
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Majlis Stensman – Tunnelbanekonsten - föreläsning
Onsdagen den 25 april kl. 18:30 Biblioteket i Tyresö centrum
Fri entré, alla välkomna. I samarbete med Tyresö kommun.
Den första stationen som förses med konst är T-Centralen. I mitten av 1950-talet utlystes en tävling, dryga 150 förslag kom
in, och 1957 var stationen klar. Flera konstnärer utformade den med olika uttryck, men ändå blev resultatet så positivt
mottaget att man beslöt att fortsätta med konst i underjorden. Ny tävling arrangerades för kommande stationer och nu tar
man ett helhetsgrepp. Så kommer Östermalmstorgs station med sitt värnande om miljön och sitt krav på fred på jorden. Det
var Siri Derkert som hade vunnit och i tålig betong ristades hennes budskap, lite likt serieteckningar i bild efter bild.
Som ett pärlband, station efter station försågs med konst och man blev djärvare. Konsten blev än mer närvarande,
Järvabanan norrut i mitten av 1970-talet blev till fullträffar och den något senare stationen Kungsträdgården av Ulrik
Samuelson blev en fanfar. Här har konstnär, arkitekter och tekniker skapat det mest radikala, det mest genomarbetade, en
total konstnärlig gestaltning. Och detta i ett underjordiskt rum 40 meter under marknivå, ett rum vars primära funktion är en
del av ett stort trafikmaskineri.
Det är strålande och bland det främsta konstverk som utförts i vårt land under 1900-talet.

Mailis Stensman

Kom och träffa konstnären Lena Lervik – ateljébesök
Torsdagen den 24 maj kl 18 är du välkommen på ett besök i Lena Lerviks ateljé
på söder.
Lena kommer att berätta om sitt konstnärskap och i ateljén finns det prov på hennes
produktion. Lena är skulptör och utbildad vid Ecole des Beaux Arts, Genève, Konstfack,
Konstakademien skulptur och Konstakademien grafik. Många av hennes skulpturer
gestaltar madonnabilder, mytologiska mödrar, fruktbarhet och moderskap. Se mer på
hennes hemsida lenalervik.se. Förutom i traditionella material som terracotta och
brons har hon också under 1990-talet gjort ett antal kvinnoskulpturer av gräs och torv.

Gamla Lundagatan 21. T-bana Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan, gå
fram till Bastubron, sedan G:a Lundagatan till kulturhusen på höjden.
Kostnad 120 kronor – max 20 deltagare
Anmäl dig senast den 19 maj till: inger.klasson@gmail.com
Skyddsmantelmadonnan © Lena Lervik

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!

