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Tyresö slott

Välkommen på konstrunda!
Lördag – söndag 19 – 20 nov 2016
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Nyforsvägen 27

Vi sätter färg på Tyresö!
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Varje år väljer vi in nya konstnärer så Konstrundan
är aldrig likadan, titta in i ateljéerna varje år och se
konstens utveckling, se nya material, nya färger och
gör nya
möten. Runt om i Tyresö kommun håller
Albysjön
konstnärerna sina ateljéer och utställningar öppna för
dig! Gå, cykla, åk buss eller bil – en annorlunda utflykt
för alla åldrar. Kultur i höstmörkret!
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Alla konstnärer är representerade i en samlings
utställning i Bollmoradalens kyrka som ligger vid
stadsparken precis vid övre entrén till Tyresö centrum.
Här kan du som besökare hitta favoriter, få överblick
och planera din konstrunda. Utställningen är öppen
kl 11–17 varje dag 12–20 november.
Konstrundans konstkalender 2017
finns att köpa hos konstnärerna,
i kommunens servicecenter och i
samlingsutställningen.
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Tack till våra sponsorer och bidragsgivare 2016:
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GAMLA TYRESÖ

avägen
Krusbod

*Deltar endast i gemensamma
utställningen i Bollmoradalens kyrka

Kartunderlag från Tyresö Kommun. Grafisk form: Ebba Strid Udikas www.ebbasvarld.se / Salla Vartiainen www.salla.se

Tyr
esö
v

TYRESÖ
CENTRUM

Gemensam utställning

Lin
bl

1 Berit Badman
2 David Bracken
3 Ulla Carlsson
4 Therese Clevestam
5 Willy Edmark
6 Miguel Escribano
7 Marie Gustafsson
8 Gina Göransson
9 Susanne Larsson-Krig
10 Erja Lempinen
11 John Löf
12 Lisa Malmgren
13	Sophia Rilby*
14 Leena Rundgren
15 Simon Rörlien Lindkvist
16 Britt Sabel Nordenfelt
17 Annette Sedin
18 Ebba Strid Udikas
19 Marika af Trolle
20 Salla Vartiainen*

Rotviks gård
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KONSTRUNDAN TYRESÖ

	Busshållplats. Med SL-buss kan du med
lite tur och planering komma runt till
alla konstnärer och utställningar.
Förslag för bilar
Endast gång och cykel

KONSTRUNDAN TYRESÖ

Öringesjön

	Varje prick på kartan är öppen ateljé
eller utställning.

KONSTRUNDAN TYRESÖ

Välkommen!

KONSTRUNDAN TYRESÖ

2 Kilometer

2016-10-11 09:44

KONSTRUNDAN TYRESÖ
Samlingsutställning i Bollmoradalens kyrka med
verk av konstnärer aktiva inom Konstrundan.
Lördag 12 nov–söndag 20 nov,
kl 11–17
Här kan du som besökare njuta av vacker konst och
hitta favoriter, få överblick och planera din konstrunda.
Här kan du prata med konstnärerna under veckan
och hämta fler exemplar av kartan för att sprida bland
vänner och bekanta.

7. 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 u
 tbildad
lärare och har även läst Bild på Konstfack.

Plats: Bollmoradalens kyrka i Tyresö centrum, adressen är
Kyrkogränd 14 och kyrkan ligger vid Stadsparken, precis vid
övre entrén till centrum.
Busshållplats: Tyresö centrum

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
www: konstgalleri.se/beritbadman
Plats: Tyresö slott
Busshållplats: Tyresö kyrka/Tyresö
slott

3. Ulla Carlsson
Ulla arbetar med bilder, urnor och objekt
i olika material och tekniker. Har ställt ut
på museer, konsthallar och gallerier både
i Sverige och utomlands och finns repre
senterad hos Statens Konstråd samt fler
talet Landsting och Kommuner. Bl.a. på
Svenska Residenset Berlin, Svenska
Ambassaden Guatemala, Amerikanska
Residenset Stockholm, Västerås Konst
museum och Prins Eugens Waldemars
udde. Är utbildad på Konstfack.

Plats: Akvarievägen 65
Busshållplats: Fårdala skola

8. Gina Göransson
Autodidakt konstnär som gärna målar
motiv från Tyresö men även motiv från
Italien, vår fornnordiska mytologi och
porträtt. ”Att försöka fånga allt fint med
penseln är en utmaning, att långsamt få
en bild att växa fram är lycka”.
www.ginagoransson.n.nu
Plats: Tyresö Slott
Busshållplats: Tyresö Kyrka

www.lempinen.se
Plats: Rotviksgård, Rotviksvägen 5
Busshållplats: Rotvik

13. Sophia Rilby
Formgivare & konstnär.
Med linjen som utgångspunkt, bygger jag
två och tredimensionell form.
www.rilbydesign.se
Plats: Deltar i samlingsutställningen
Busshållplats: Tyresö centrum

11. 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 Konstnär
lig utbildning, Konstfack och ett-årig kurs
i grafik för Thorsten Renqvist (med vid
hängande filosofiska samtal).

14. Leena Rundgren
Jag har målat i hela mitt liv. Haft utställ
ningar i Tornedalen på svenska och finska
sidan, är född där uppe i Meänmaa.
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7
Busshållplats: Granängsringen/Nyboda
skola/Bergfotens skola/Bollmoraberg

4. Therese Clewestam
Har arbetat med en rad offentliga ut
smyckningar bl.a. Katten och Taxen i Tyresö
centrum. Nu visar Therese några av sina
senaste glasskulpturer.

6. 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 barn
böcker. Han har magisterexamen i konst
historia och -teori, och har doktorerat på
Salvador Dalis konst. Sedan 2010 driver
han ateljéhuset Konstverket i Tyresö.
Ordförande för Tyresö konstförening sent
2014 samt kassör för Konstrundan Tyresö.
Han blev utnämnd till Tyresös kultur
personlighet för 2014.
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7
Busshållplats: Granängsringen/Nyboda
skola/Bergfotens skola/Bollmoraberg

9. Susanne Larsson-Krieg
Utbildning: Camden County College samt
PAFA (Philadelphia Academy of Fine Arts),
USA. Målar huvudsaklligen i olja. Föredra
glada färger och varierade motiv: ”Flowers,
Faces and Fantasy”. Haft utställning i
Gamla stan, Nacka, USA, S panien och
Frankrike. Medlem i Swea Art International
och Swea Art Stockholm. Sitter i Tyresö
konstförenings styrelse/inköpsnämnd.
www.susannelarssonkrieg.weebly.com
Plats: Tyresö slott
Busshållplats: Tyresö kyrka/Tyresö slott

12. Lisa Malmgren
Konstnär och silversmed, och är utbildad
på Konstfack. Hennes arbeten består av
både objekt och smycken i silver och
andra material. ”Skogen och vattnet,
minnen och livserfarenheter, förknippar
jag med skogens och vattnets olika livs
betingelser. Former, ljus, mörker, rörelse,
liv och död”. Lisa har ställt ut på ett
flertal ställen i Sverige, samt i Finland
och Holland.
www.lisasilver.se
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7
Busshållplats: Granängsringen/Nyboda
skola/Bergfotens skola/Bollmoraberg

16. Britt Sabel Nordenfelt
Britt skapar bilder som med sin vibrerande
närvaro berör betraktaren. Ett andligt sök
ande och djupa möten återspeglas i hen
nes verk. Britt gick ut Konstfack 1992 och
har sedan dess arbetat i silver, trä, olja och
akvarell.
www.sabelartes.se
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7
Busshållplats: Granängsringen/Nyboda
skola/Bergfotens skola/Bollmoraberg

17. Annette Sedin
Annette skapar hattar och coaffer.
Arbetar med siden, sammet, trasa o guld.
Utbildar sig i Sverige, England och Frankrike.
Brukar delta i Hat-week London varje år.
Ett motto är: Put on a hat and c elebrate.
Plats: Nyforsvägen 27
Busshållplats: Nyfors

www.jilill.se
Plats: Skälsätravägen 29 E
Busshållplats: Trollbäckens IP/Trollbäckens
centrum

www.thereseclewestam.se
Plats: Nyforsvägen 27
Busshållplats: Nyfors
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5. Willy Edmark
Akvarellist. Autodidakt. Motiv vanligen
Tyresönaturen samt slottet och dess
omgivningar. Hängiven golfspelare inne
bärande att mina målningar oftast blir
vinterlandskap. Utställningar i biblioteken
i Tyresö centrum och Trollbäcken samt
i Gamla stan i Stockholm.

Plats: Tyresövägen 2
Busshållplats: Tyresö Slott/Tyresö skola

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: Nyforsvägen 27
Busshållplats: Nyfors

www.mariegustafsson.weebly.com
Plats: Tyresö slott
Busshållplats: Tyresö kyrka/Tyresö slott

10. Erja Lempinen
Yrkesverksam fotograf. Parallellt med
uppdragen arbetar hon med utsmyckning,
egna projekt och utställningar.
Pågående projekt är Östersjön. Erja vill in
spirera till att både glädjas av det vackra
havet och också att bry sig om havets till
stånd. Med fotografi, Instagram och film.

19. Marika af Trolle
Arbetar med måleri, foto, 3D grafik, ani
meringar och film.
Utbildad på Idun Lovéns konstskola, Ger
lesborgsskolan och Ecole des Beaux Arts i
Aix en Provence. Var bosatt och verksam i
Frankrike i 32 år.
www.marikaaftrolle.com
Plats: Nyforsvägen 27
Busshållplats: Nyfors

20. Salla Vartiainen
Salla är en sverigefinsk konstnär som både
bor och arbetar i Tyresö. Hennes konst
närliga utbildning består av studier i
konst, animation och postproduktion av
film. Salla arbetar med många olika mate
rial och hennes användning av starka
färger och mönster är återkommande i
hennes konst. Hon har haft ett flertal ut
ställningar i Sverige, Finland och Danmark.
www.salla.se
Plats: Deltar i samlingsutställningen.
Busshållplats: Tyresö centrum
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.

15. Simon Rörlien Lindkvist
En djupt destruktiv lekfullhet. Skräp, skrot,
leksaker och starka färger! Skulpturer och
tavlor att påverka och inspirera till att
bortse från konsumismen och kraven!
Fokus på tabu i sin enkelhet. A little to
much is just enough!
Plats: Strömfallsvägen 30
Busshållplats: Petterboda

18. Ebba Strid Udikas
Välkommen mörker! Äntligen ljus! Under
året har Ebba utvecklat ”Skuggrundlingar”.
Runda geometriskt uppbyggda reliefer
som kastar skuggor och skimrar av ljus.
Laserskurna detaljer, digitala bilder i kom
bination med former från naturen. Spets
dukar, rimfrost, och geometriska former
är inspirationen till hennes rundlingar.
Ebba har haft flera separatutställningar
och gör bland annat konstnärliga ut
smyckningar till offentliga miljöer.
www.ebbasvarld.se
Plats: Berganäsvägen 16
Busshållplats: Jungfruvägen/Trollbäckens
centrum

www.konstrundantyreso.se
www.facebook.com/
konstrundan.tyreso
Kartor finns att hämta på konsthallen
och biblioteket i Tyresö centrum,
biblioteket i Trollbäcken och
Servicecenter vid kommunhusets
entré samt i många av Tyresös
kaféer, restauranger och butiker.
Alla konstnärer har dessutom tillgång
till kartor.
Kontaktpersoner:
Ebba Strid Udikas: 070-797 47 71
Miguel Escribano: 073-736 99 96
Marika af Trolle: 070-695 95 88
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