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Varje prick på kartan är öppen ateljé
eller utställning.
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
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Konstverket, Granängsvägen 7,
vid den höga skorstenens fot
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Vi sätter färg på Tyresö!
Alla konstnärer är representerade i en gemensam
utställning i en butikslokal ivid innetorget i Tyresö
centrum. Här kan du som besökare hitta favoriter,
få överblick och planera din konstrunda.
Den gemensamma utställningen är öppen kl 11–17
varje dag 7–15 november.
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Tack till våra sponsorer och bidragsgivare 2015:
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Nyforsvägen 27

Runt om
i Tyresö kommun håller konstnärerna sina
Albysjön
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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Berganäsvägen 16

Välkommen på konstrunda!
Lördag – söndag 14 – 15 nov
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KONSTRUNDAN TYRESÖ

Berit Badman
David Bracken
Ulla Carlsson
Miguel Escribano
Marie Gustafsson
Gina Göransson
Désirée Kraft
Charlotte Krook
Susanne Larsson-Krieg
John Löf
Lisa Malmgren
Simon Rörlien
Britt Sabel Nordenfelt
Rieko Takahashi
Ebba Strid Udikas
Marika af Trolle
Salla Vartiainen

Siklöjevägen

Tyresö centrum, vid inomhustorget.
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KONSTRUNDAN TYRESÖ

Öringesjön

KONSTRUNDAN TYRESÖ

Välkommen!

KONSTRUNDAN TYRESÖ

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 Regional
College of Arts och Eastbourne Art School.
www.davidbracken.se
Plats: Nyforsvägen 27
Busshållplats: Nyfors

Konstrundan Tyresö
Öppet i ateljéer och utställningar
lördag 14 och söndag 15 november kl 11 – 17
Samlingsutställning med verk av alla
konstnärer i Tyresö centrum vid
inomhustorget.
Lördag 7 – söndag 15 november, kl 11 – 17
Här kan man prata med konstnärerna under veckan
och hämta fler exemplar av kartan. Här kan du som
besökare hitta favoriter, få överblick och planera din
konstrunda.
Plats: Butikslokal vid innetorget i Tyresö centrum.
Busshållplats: Tyresö centrum

3. Ulla Carlsson
Arbetar med bilder, urnor och objekt i
olika material och tekniker. Finns
representerad bland annat på Svenska
Ambassaden Guatemala, Svenska Residenset Berlin, Amerikanska Residenset
Stockholm, Prins Eugens Waldemarsudde, Utrikesnämnden Stockholm, Gävle
Museum, Västerås Konstmuseum, Rackstadmuseet, Statens Konstråd, samt flertalet Landsting och Kommuner. Utbildad
på Konstfack.
Plats: Tyresövägen 2
Busshållplats: Tyresö skola / Tyresö slott

5. Marie Gustafsson
Marie har alltid fascinerats av
akvarellmålningen som teknik, även om
hon också målar i akryl. Motiven hämtar
hon från naturen, havet och från vardagen.
Marie hade sin första utställning 1992 på
Tyresö bygdegård och hon har därefter
varit en aktiv utställare fram tills idag.
www.mariegustafsson.weebly.com/
Plats: Cafe View, Stadsparken
Busshållplats: Tyresö Centrum

6. Gina Göransson
Autodidakt konstnär, målar akvarell och
äggoljetempera. Målar det hon
fascineras av för stunden eller för evigt
som Tyresö, medelhavet, människor …
Plats: Tyresö Slott
Busshållplats: Tyresö kyrka/ Tyresö slott

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.
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
Salla Vartiainen: 070-481 81 85
Miguel Escribano: 073-736 99 96
Marika af Trolle: 070-695 95 88

1. Berit Badman
Autodidakt konstnär som målar i olja och
akvarell. Inspiration får jag av ljus och
skuggor och färgernas skiftningar. Målar
gärna med fingrarna för att få känslighet i
motivet. Jag letar efter en speciell
stämning i mitt måleri, ett lugn för blicken
och sinnet. Medlem i Nordiska Akvarellsällskapet.
www.konstgalleri.se/beritbadman
Plats: Tyresö slott
Busshållplats: Tyresö Kyrka/Tyresö slott

4. 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. 2014, valdes han
till ordförande för Tyresö konstförening
samt kassör för Konstrundan Tyresö.
Han blev utnämnd till Tyresös
kulturpersonlighet för 2014.
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7
Busshållplats: Granängsringen/ Nyboda
skola / Bergfotens skola / Bollmoraberg

7. Désirée Kraft
Livet rymmer magiska världar som jag
vandrar i. Jag älskar att skildra det mina
inre ögon ser. Magi. Fyra år konstnärlig
utbildning
www.queenofwands.se/
Plats: Tyresö centrum
Busshållplats: Tyresö centrum

8. Charlotte Krook
Årets Novemberutställare i Tyresö Konsthall
är bildkonstnär och poet som deltagit i
flera konstprojekt, jurybedömda utställningar samt haft ett flertal separatutställningar, senast på Edsviks Konsthall
2014.”…
varandets djup och själens multidimensionella glöd gestaltas spontant och precist i
akryl, tusch, akvarell.”
Plats: Nyforsvägen 27
Busshållplats: Nyfors

9. Susanne Larsson-Krieg
Utbildning: Camden County College,
samt PAFA (Philadelphia Academy of
Fine Arts), N.J. USA. Målar huvudsakligen
i olja och uttrycker mig i glada färger.
Varit med på utställningar i Gamla stan,
samt i USA, Spanien och Frankrike,
senast i Vias maj 2015. Deltagit många
år i Tyresö konsthalls julsalong. Medlem i
Swea Art Internationals och Swea Art
Stockholms konstgrupp. Sitter i Tyresö
konstförenings styrelse/inköpsnämnd.
Plats: Tyresö slott
Busshållplats: Tyresö kyrka/ Tyresö slott

Erja Lempinen
Är yrkesverksam fotograf. Parallellt med
uppdragen arbetar hon med offentlig utsmyckning, egna projekt och utställningar.
Pågående projekt är fotografisk gestaltning av växter längs Östersjöns kuster och
Instagram-berättelser.
www.lempinen.se
Plats: Deltar i samlingsutställningen

10. John Löf
Illustratör och konstnär uppvuxen i ett
konstnärshem i Älta. Målar i aquarell och
olja. Vill gärna smyga in en aháupplevelse
i målningen som betraktaren inte genast
ser. Utbildning: Grundskolan för
Konstnärlig utbildning, Konstfack och ettårig kurs i grafik för Thorsten Renqvist
(med vidhängande filosofiska samtal)
www.johnlof.com/
Plats: Skälsätravägen 29 E
Busshållplats: Trollbäckens IP/Trollbäckens centrum

11. Lisa Malmgren
Lisa Malmgren är konstnär och
silversmed och är utbildad på Konstfack.
Hennes arbeten består av både objekt
och smycken i silver och andra material.
Lisas känsla för materialet och mötet
mellan olika material, är viktigt för
uttrycket i verken. Berättandet och
diktningen är inspirationskällan. I naturen
finner hon form, kontrast och rörelse.
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

Sophia Rilby
Arbetar med formgivning ur ett konstnärligt forskande perspektiv.
“Med naturen som utgångspunkt studerar och analyserar jag växandet med
form som metod”. Resultatet blir bilder,
skulpturer, textilier och keramik
Plats: Deltar i samlingsutställningen

12. Simon Rörlien
Postmodernt, färgsprakande, abstrakt,
expressionistiskt och fartfyllt målande.
Stillsamma, nästan vemodiga industriella
skulpturer. Skapar stort och med
otraditionella material. Metallskrot,
leksaker och teknikskräp fyller både mitt
visuella skapande och mitt omfattande
musikskapande med magi. Återkommande
teman är bland annat existentialism, natur,
rymden, konsumism och kärlek.
Plats: Strömfallsvägen 30
Busshållplats: Petterboda

13. Britt Sabel Nordenfelt
Konstnär och silversmed, utbildad på
Konstfack. Målar i olja, akryl och
akvarell. Drivved, vackra fjädrar, ädla
stenar och silver förvandlas till konstverk
eller smycken. Inspireras av naturens
magiska skönhet, myter och andlighet.
Britts konst berör många genom de
starka känslor den förmedlar
www.sabelartes.se/Sabelartes/Hem.html
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7
Busshållplats: Granängsringen/ Nyboda
skola / Bergfotens skola / Bollmoraberg

14. Rieko Takahashi
Född i Yokohama, Japan. Textilkonstnär
främst vävning. Har ställt ut bl.a i Prins
Eugens Waldemarsudde och Arkitekturmuseet. Författare till boken Sashiko, japanskt broderi för alla (Berghs Förlag AB).
De senaste åren har hon uppmanat att
använda icke-traditionellt material såsom
lin- eller bomullsgarn och skapat även 3Dform i sina verk med hjälp av Shibori-teknik. Medlem i Svenska shiborisällskapet.
www.riekotakahashi.com/
Plats: Konstverket, Granängsvägen 7
Busshållplats: Granängsringen/ Nyboda
skola / Bergfotens skola / Bollmoraberg

15. Ebba Strid Udikas
Ebba Strid Udikas konstnärskap handlar
mycket om att utforska vad det är att vara
människa. Hur gör man med livet, vad
önskar man, vad blev det. Ebba bejakar
kraften i samarbeten och det lekfulla. Hon
driver konstnärliga processer i projektform
där ämnet och omständigheterna avgör
materialval och uttryck. På bilden syns
Ebbas Hommage till Prins Eugen. Skapad
i laserskuren stålplåt, pulverlackad.
www.ebbasvarld.se/
Plats: Berganäsvägen 16
Busshållplats: Jungfruvägen / Trollbäckens centrum

16. Marika af Trolle
Arbetar med måleri, foto, film, 3D grafik
och keramik. Utbildad på Idun Lovéns
konstskola, Gerleborgsskolan och Ecole
des Beaux Arts i Aix en Provance. Har
varit bosatt och verksam i Frankrike i
32 år, har nu flyttat tillbaka till Tyresö.
www.marikaaftrolle.com/
Plats: Nyforsvägen 27
Busshållplats: Nyfors

17. Salla Vartiainen
är en sverigefinsk konstnär som både bor
och arbetar i Tyresö. Hennes konstnärliga
utbildning består av studier i konst, animation och postproduktion av film. Salla
arbetar med många olika material och
hennes användning av starka färger och
mönster är återkommande i hennes
konst. Hon har haft ett flertal utställningar
i Sverige, Finland och Danmark.
www.salla.se/
Plats: Berganäsvägen 16
Busshållplats: Jungfruvägen / Trollbäckens centrum

