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	Busshållplats. Med SL-buss kan
du med lite tur och planering
komma runt till alla konstnärer och
utställningar.
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Bollmoravägen

Berit Badman*
David Bracken*
Ulla Carlsson
Willy Edmark
Miguel Escribano*
Marie Gustafsson
Susanne Larsson-Krig*
John Löf
Lisa Malmgren*
Britt Sabel Nordenfelt
Maja Rosquist*
Annette Sedin
Rieko Takahashi
Sofia Toborg
Ebba Strid Udikas
Marika af Trolle
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Konstverket, Granängsvägen 7
vid den höga skorstenens fot

n
ksväge
sv
al
gd
yg
M
en
äg

n

la
Al
le

g
lvä



en

NYFORS

8

Kä
rrv
ä

ge
n

Skälsätravägen 29 E
Skä

lsätr

aväg

en

Tyresö-Flaten
Lillsjön

0,5

lsö
väg
e

Långsjön

Tack till våra medarbetare och sponsore 2017:

1,5

2 Kilometer

s

rän

ung

mm

Ko

1

Nytt för i år är att vi har två samlingsutställningar.
Både i Bollmaradalens kyrka och
i musiksalen i Tyresö Slott.
Där kan du som besökare hitta favoriter,
få överblick och planera din konstrunda.

Grändalssjön
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Vi sätter färg på Tyresö!
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Titta in i ateljéerna och se vad som hänt sedan
förra året. Se nya material, nya färger och gör
Albysjön
nya möten.
Runt om i Tyresö kommun håller
konstnärerna sina ateljéer och utställningar
öppna för dig!
Gå, cykla, åk buss eller bil – en annorlunda
uflykt för alla åldrar. Kultur i höstmörkret !

Konstrundan är aldrig likadan !
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Kartunderlag från Tyresö Kommun. Grafisk form: Ebba Strid Udikas www.ebbasvarld.se / Salla Vartiainen www.salla.se

Lördag – söndag 18 – 19 nov 2017
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Slottscafeet

Välkommen på konstrunda!
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Tyresö slott, Musiksalen

Berganäsvägen 16

Stam

n



Uddbyvägen



Tyres
öväg
e

Gemensam utställning

Farm
a

15

Tyresövägen 2

GAMLA TYRESÖ

5,6,10,13



Droppen

Strandtorget 11
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*Deltar endast i de gemensamma
utställningarna i Bollmoradalens kyrka
och på Tyresö slott i musiksalen.

Höjdvägen 1
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KONSTRUNDAN TYRESÖ

Öringesjön

	
Varje prick på kartan är öppen ateljé
eller utställning.

KONSTRUNDAN TYRESÖ

Välkommen!

KONSTRUNDAN TYRESÖ

KONSTRUNDAN TYRESÖ
Kultur i höstmörkret 2017
Samlingsutställningar i
Bollmoradalens Kyrka och
på Tyresö slott, i Musiksalen.

9. Lisa Malmgren

3. Ulla Carlsson
Ulla arbetar med bilder och objekt i olika
material och tekniker. Ur traditionen söker
hon nya vägar och uttryckssätt. Hon har
ställt ut på museer, konsthallar och
gallerier både i Sverige och utomlands
och finns representerad hos Statens
Konstråd samt flertalet Landsting och
Kommuner. Bland annat på Svenska
Residenset Berlin, Svenska Ambassaden
Guatemala, Amerikanska Residenset
Stockholm, Västerås Konstmuseum och
Prins Eugens Waldemarsudde.
Är utbildad på Konstfack
Plats: Tyresövägen 2

Samt Öppna Ateljéer.
Samlingsutställning i Bollmoradalens kyrka.
Lördag 11 nov - Söndag 19 nov kl. 11-17
Här kan du som besökare njuta av vacker konst,
hitta favoriter och få en överblick inför Konstrundan.

6. Marie Gustafsson
Marie målar främst i akvarell och det är
den teknik som fascinerar henne mest.
Hon hämtar sin inspiration från naturen
och från vardagens föremål. Marie är
utbildad lärare och har även läst Bild på
Konstfack.
www.mariegustafsson.weebly.com
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7

Lisa är konstnär och silversmed. Skogen
och vattnet spelar en stor roll i hennes
skapande, det är uttrycken i naturen som
är grunden.
Former, ljus, mörker, rörelse, liv och död.
Allt detta förknippar hon med våra
mänskliga livsbetingelser. Materialen är
från naturen, men också metall och pap
per. Lisa har ställt ut på flera ställen i Sve
rige samt i Finland och Holland. Lisa är
utbildad på konstfack.
www.lisasilver.se
Plats: Tyresö slott

12. Annette Sedin
Annette syr och skapar hattar och coaffer.
Inspirationen hämtas ofta ifrån naturen,
men en bussresa kan också ge en ide.
Ull, sammet och fjädrar är absolut de
främsta materialen. Hästtagel i olika
färger är också utmanande, då detta är
svårt att tämja och Annette får anpassa
form och ide. I år ligger fokus på starka
Tyresökvinnor. Efter tidigare års kurser
utomlands har Annette fortsatt med
Mullsjö sommarkurs, och delat öppen
atelje i Tyresö slotts stall.
Plats: Standtorget 11 / Slottscafeet

15, Ebba Strid Udikas
Ebba Strid Udikas är utbildad på
Konstfack och gör fri konst, design och
utför uppdrag för utsmyckningar av
offentliga miljöer. Under hösten 2017
arbetar hon med ett spelande
badrumsskåp som del av en gestaltning
på ett kontor. Alla material är
intressanta i Ebbas värld, laserskuren
stålplåt, oljemåleri och digitala uttryck.
www.ebbasvarld.se
Plats: Berganäsvägen 16

Här kan du hämta fler exemplar av kartan för att
sprida bland vänner och bekanta.
Bollmoradalens kyrka i Tyresö centrum, adressen är
Kyrkogränd 14 och kyrkan ligger vid Stadsparken,
precis vid övre entrén till centrum.

Samlingsutställningen på Tyresö Slott.
Lördag 18 nov – Söndag 19 nov kl. 11 – 17
Skåda vår konst och prata med flera av konstnärerna
i denna vackra lokal, som vi har fått möjligheten att
skapa en utställning i genom vårt samarbete med
Nordiska muséet. Här kan du med fördel börja eller
avsluta din konstrunda.

1. Berit Badman
Berit målar i olja och akvarell. Inspireras
av ljus och skuggor och upplevelser.
Målar gärna med fingrarna för att få
känslighet i motivet. Letar efter en spe
ciell stämning, ett lugn för blicken och
sinnet. Medlem i Nordiska Akvarell
sällskapet

4. Willy Edmark
Akvarellist. Autodidakt. Motiv vanligen
Tyresönaturen samt slottet och dess
omgivningar. Hängiven golfspelare
innebärande att mina målningar oftast
blir vinterlandskap. Utställningar i bibli
oteken i Tyresö centrum och Trollbäcken
samt i Gamla stan i Stockholm.

www: konstgalleri.se/beritbadman
Plats: Tyresö slott

Plats: Stadsparken 6 , 3 trp

7. Susanne Larsson-Krieg
Susanne målar huvudsakligen i olja med
en palett i glada färger. Lek med profiler,
lite annorlunda katter och blommor hör
till favoritmotiven. En ”nyhet” från i år är
collage. Utbildad i USA bl a vid PAFA.
Ställt ut i Sverige, USA, Frankrike och
Spanien.
Med i Konstrundans styrelse samt i
Tyresö konstförenings inköpsnämnd.
www.susannelarssonkrieg.weebly.com
Plats: Tyresö slott

10. Britt Sabel Nordenfelt
Britt skapar bilder som med sin
vibrerande närvaro berör betraktaren.
Ett andligt sökande och djupa möten
återspeglas i hennes verk. Britt gick ut
Konstfack 1992 och har sedan dess
arbetat i silver, trä, olja och akvarell.
www.sabelartes.se
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7

13. Rieko Takahashi
Rieko är född i Yokohama, Japan.
Textilkonstnär främst vävning. Hon har
bland annat ställt ut i Prins Eugens
Waldemarsudde och Arkitektur- &
Designcentrum. Författare till boken
Sashiko, japanskt broderi för alla. De
senaste åren har hon tagit inspiration
från sin egna japanska papperskultur.
I år är hon endast i sin ateljé den 19/11.
Medlem i Svenska Shiborisällskapet.
www.riekotakahashi.se
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7

www.marikaaftrolle.com
Plats: Tyresövägen 2
Konstrundan Tyresö är en ideell
förening för yrkesverksamma
konstnärer som bor eller har ateljé
i Tyresö. Vi samarbetar för att
synliggöra konsten i Tyresö.
Vi genomför en årlig konstrunda,
konstevenemang och utställningar.

Musiksalen på Tyresö Slott / Nordiska museet.

Öppna ateljéer runt omkring i Tyresö.
Lördag 18 nov – Söndag 19 nov kl. 11 – 17
Här får ni möta konstnärer, skåda olika uttryck och
samla flera intryck.
Några av oss har valt att enbart ställa ut i samlingsutställningarna i Bollmoradalens kyrka och i Tyresö
slott oss möter ni på Tyresö slott i musikrummet.
Se kartan för de olika platserna som finns att
besöka.

16. Marika af Trolle
Arbetar med måleri, foto, 3D grafik,
animeringar och film.
Utbildad på Idun Lovéns konstskola,
Gerlesborgsskolan och Ecole des Beaux
Arts i Aix en Provence. Var bosatt och
verksam i Frankrike i 32 år.

WWW.konstrundantyreso.se
www.facebook.com/
konstrundan.tyreso
2. David Bracken
Kom till Sverige från England 1958 och är
tecknare, illustratör och konstnär. Har haft
uppdrag i London, Afrika, USA och Japan
liksom i Sverige. David Bracken är född i
industristaden Bradford i Yorkshire, England.
Studerade vid Bradford R
 egional College
of Arts och Eastbourne Art School.
www.davidbracken.se
Plats: Tyresö slott

5. Miguel Escribano
Miguel växte upp i England och Spanien
och flyttade till Tyresö 2007. Miguel
målar helst med oljefärg, men har också
inrett offentliga lokaler samt illustrerat
barnböcker. Han har magisterexamen i
konsthistoria och -teori, och har
doktorerat på Salvador Dalis konst.
Sedan 2010 driver han ateljéhuset
Konstverket i Tyresö. Ordförande för
Tyresö konstförening sen 2014. Han
blev utnämnd till Tyresös kultur
personlighet för 2014.
Plats: Tyresö Slottet

8. John Löf
Illustratör och konstnär uppvuxen i ett
konstnärshem i Älta. Målar i aquarell
och olja. Vill gärna smyga in en ahá
upplevelse i målningen som betraktaren
inte genast ser. Utbildning: Grundskolan
för Konstnärlig utbildning, Konstfack
och ett-årig kurs i grafik för Thorsten
Renqvist (med vidhängande filosofiska
samtal).
www.jilill.se
Plats: Skälsätravägen 29 E

11.MAJA ROSQUIST
Maja är utbildad dekoratör i Helsingfors.
Hon har studerat två somrar i Perugia,
Italien. I övrigt autodidakt. Hon
målar i olja och akvarell. Djur och
natur är oftast inspirationskälla.
Gör även föremål i keramik.
Plats: Tyresö slott

14.SOFIA TOBORG
Sofia målar främst i akryl, men blandar
gärna in annat material som spray, tusch
och glitter. Hon inspireras ofta av sagor,
mystik och magi och målar i starka klara
färger. Med en blandning av verklighet
och naivism släpper hon loss glädjen och
lekfullheten.
www.sofiatoborg.se
Plats: Höjdvägen 1

Kartor finns att hämta:
På konsthallen.
Biblioteken i Tyresö centrum,
Trollbäcken och Strand.
Servicecenter vid komunhusets entré.
Samt i många av Tyresös kaféer,
restauranger och butiker.
Alla konstnärer har dessutom
tillgång till kartor.
Kontaktpersoner:
John Löf: 070 601 66 02
Annette Sedin: 070 775 11 58
Susanne Larsson Krieg:
073 559 0186

