HÖSTEN 2020

Novemberutställning med Tyresökonstnärerna

Marie Gustafsson – akvarell
Melanie Baker-Hörnstein – keramik
24 oktober–29 november
Vernissage lördag 24 okt kl 12–15
Lunchvisning onsdag 4 november kl 12
Maries akvareller möter här Melanies keramiska verk. Ett möte som blir
till en dialog mellan strukturer och ytor, ljus och färg. Slumpen och det
oförutsägbara spelar en viktig roll i de båda konstnärskapen där rörelse
och kaos blir en väg till struktur och balans.
I samarbete med

Melanie Baker-Hörnstein, keramik, utan titel

John Bauer och hans bildvärld – föredrag
Tisdag 24 november kl 18.30.
Carina Rech, intendent från prins Eugens Waldemarsudde,
berättar om John Bauer och hans rika bildvärld fylld av
magisk skog, besjälad natur och skogsväsen som troll,
älvor och Näcken. På Waldemarsudde visas just nu
utställningen Trollbunden med verk av bl a Bauer.
Kulturcentrum Kvarnhjulet, Pluggvägen 6, hus B
I samarbete med
Fri entré men du behöver föranmäla dig på
tyreso.se/biljetter.
John Bauer, En sådan eländig liten bleknos Foto: Bukowskis

Bli Medlem!
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 är oberoende och samarbetar
med Tyresö kommun. Vi sprider kunskap om konst,
köper och lottar ut konst, och arbetar för att främja
kulturen i Tyresö.
www.tyresokonstforening.se
Följ oss också på Facebook!
Marie Gustafsson, Blå bergen

Hanna Pauli, Bayersk bondflicka

Jenny Nyström, Fransk bondgumma

Fanny Brate, Blind gumma

Genusvisning av Nationalmuseums samlingar
Detta är inte den vanliga guidade turen för allmänheten, utan ett speciellt besök guidat av Margareta Gynning,
feministisk bildpedagog, konstvetare och förste intendent vid Nationalmuseum.
Gynning disputerade 1999 i konstvetenskap på avhandlingen Det ambivalenta perspektivet: Eva Bonnier och
Hanna Hirsch-Pauli i 1880-talets konstliv.
Torsdag den 3 december kl 18:00 - 19:00
OBS: Museet är kvällsöppet till kl 21 på torsdagar.
120 kr – (150 kr för icke medlemmar).
Anmäl dig senast den 30 november till mail@tyresokonstforening.se
Max 25 personer.
Vi mötes i museets entréhall kl 17:30.
Var på plats i god tid, för att hinna hänga av er ytterkläder, låsa in väskor och ryggsäckar etc.

Martina Müntzing på CFHILL
– guidad visning
8 december kl 17:00. Gratis.
Müntzing målar föreställande och
är mycket duktig på porträtt.
Se www.muntzing.biz
CFHILL's main focus is to present
quality exhibitions and artists –
emerging as well as mid-career
and art historical icons, creating a
dialogue between the generations.
– www.cfhill.com
Martina Müntzing, Imorgon är en annan dag

