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Välkommen på Konstrunda ! 
Lördag & Söndag  19–20 nov kl.11 – 17
Titta in i ateljéerna och se vad som hänt sedan
förra året. Se nya material, nya färger och gör
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. 

Vi sätter färg på Tyresö!

K O N S T R U N D A N   T Y R E S Ö

1 Berit Badman *
2 Marie-Lousie Bergström
3 Ulla Carlsson
4 Miguel Escribano 
5 Carina Eskl
6 Marie Gustafsson 
7 Sanna Hagström
8 Gunilla Iversen
9 Ulla Karlstöm 

 10 Ewa Kinnunen
  11 Susanne Larsson-Krieg
  12 Emma Larsson
 13 Lisa Malmgren
 14 Karina Marinussen 
 15 Hanna Martinsson 
 16 Lars-Åke Nilsson
 17 Britt Sabel Nordenfelt*
 18 Tove Rogstad
 19 Maja Rosquist* 
 20 Sofia Toborg
 21 Marika af Trolle
 22 Ragnhild Wenström  

*Deltar endast i den gemensamma
utställningen i Bollmoradalens kyrka.

Välkommen!
  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

K
ar

tu
nd

er
la

g 
fr

ån
 T

yr
es

ö 
Ko

m
m

un
. G

ra
fis

k 
fo

rm
: E

bb
a 

St
rid

 U
di

ka
s /

 S
al

la
 V

ar
tia

in
en

Tack till våra medarbetare och sponsorer 2022
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SAMLINGSUTSTÄLLNING.
I Bollmoradalens Kyrka 
14– 20 Nov.
Kyrkan är öppen på
lördagen den 19 nov.

Öppna ateljéer runt omkring i Tyresö. 
Här får ni möta konstnärer, skåda olika uttryck
och samla nya intryck. Titta in i ateljéerna,
se vad som hänt sedan förra året.
Se siffran framför konstnärens namn den anger
vilken adress som menas vid ”prickarna” på kartan !

Några av oss har valt att enbart ställa ut i
samlings utställningen i Bollmoradalens kyrka.  

KonstRundan Tyresö är en förening för yrkesverksamma konstnärer
som bor eller har ateljé i Tyresö. Vi samarbetar för att synliggöra kon-
sten i Tyresö och genomför en årlig konstrunda, konstevenemang och 
utställningar.
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.
www.konstrundantyreso.se
www.facebook.com/konstrundan.tyreso 
Kontaktpersoner:
John Löf: 070 601 66 02   Ebba Strid Udikas: 070 797 47 71
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Bollmoradalens kyrka, Kyrkogränd 14

      22 
Myggdalsv 46,  5 t.r     

https://www.google.se/maps/place/Dalgr%C3%A4nd+10,+135+40+Tyres%C3%B6/@59.24512,18.2253758,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7edad8b03e93:0x61f9d8747e4e59d7!8m2!3d59.24512!4d18.2275697?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/Stadsparken+6,+135+38+Tyres%C3%B6/@59.2437313,18.2276497,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7edb4cba4a0d:0x880929d54ead5ae2!8m2!3d59.2437313!4d18.2298437?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/Bollmoradalens+kyrka/@59.2429475,18.2288045,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7ec4a88da43d:0x1d9e26c155227e95!8m2!3d59.242962!4d18.2309591?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/Myggdalsv%C3%A4gen+6,+135+43+Tyres%C3%B6/@59.2431715,18.2275486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7ec35465d0ab:0x8f0ab32eed76a604!8m2!3d59.2431716!4d18.2317704?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/Sl%C3%A5tterv%C3%A4gen+29,+135+42+Tyres%C3%B6/@59.2412304,18.2417969,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7ee87a01d583:0xfee9a0dd31117010!8m2!3d59.2412304!4d18.243991?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/Tyres%C3%B6+Konstverk/@59.2395201,18.2248662,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7f592b90aa97:0x9b370554f7e9118!8m2!3d59.2395201!4d18.2270602?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/Sj%C3%B6hagsv%C3%A4gen+19,+135+52+Tyres%C3%B6/@59.2270369,18.1870628,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7eb2eb047d8d:0xb36f0764f85ccaee!8m2!3d59.227037!4d18.1912846?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/Stamv%C3%A4gen+2,+135+52+Tyres%C3%B6/@59.2254491,18.1975239,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7eb1ea4879e7:0xabdd95181e59e8b1!8m2!3d59.2254491!4d18.1997179?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/Tyres%C3%B6v%C3%A4gen+2,+135+61+Tyres%C3%B6/@59.2395506,18.2966433,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7e51f6175909:0x90a4ba8d4cb9a06!8m2!3d59.2395506!4d18.2988373?hl=sv
https://www.google.se/maps/place/Kr%C3%B6netv%C3%A4gen+5,+135+69+Tyres%C3%B6/@59.2276328,18.3651351,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46f58084445a74f7:0x90516fd80af1fecd!8m2!3d59.2276328!4d18.3673291?hl=sv


6. MARIE GUSTAFSSON
Marie målar främst i akvarell.
Hon hämtar sin inspiration från
naturen och från vardagen. Marie
är utbildad lärare och hon har
även läst Bild på Konstfack.

Instagram: marie_galleri
www.mariegustafsson.weebly.com
Plats:  
Ateljé i Konstverk Granängsvägen 7  

3. ULLA CARLSSON
Arbetar med olika material, tekniker 
och uttryck och har ställt ut på museer, 
konsthallar och gallerier. Är repre-
senterad hos Statens Konstråd samt 
flertalet Regioner och Kommuner, på 
Sv. Residenset Berlin, Sv. Ambassaden 
Guatemala, Amerikanska Residenset 
Sthlm, Prins Eugens Waldemarsudde,
Regeringskansliet, Utrikes-
nämnden, Försäkringskassan 
och SÖS Nya Akuten m.fl.

Plats:  Tyresövägen 2
Buss 819 Tyresö Slott / 
875 Tyresö skola 

4. MIGUEL ESCRIBANO
Miguel tecknar och målar, helst
i oljefärg. Har illustrerat tre
barnböcker. Driver ateljéhuset
Konstverket med ramverkstad och
utställningsrum sedan 2010 och
är ordförande för Tyresö Konstför-
ening sedan 2014. Han driver ett
projekt för att göra om Bollmora
värmeverk till ett kultur- och all-
aktivitetshus, Tyresö Waterfall.
Han är doktor i konstvetenskap
och är aktuell som stipendiat på
Dalí-museet, Florida.

www.tyresokonstverk.se
Plats:
Konstverket, Granängsvägen 7

5. CARINA ESK
Carina arbetar i olja och akryl.
Hon skildrar naturen på sitt eget
sätt med magi och förundran
närvarande. I andra motiv finns
värme, humor och livsglädje i
möten mellan människor, ofta i
gofikastunder. Hon har gått ett
antal konstkurser, bland annat i
USA, men mestadels självlärd.

www.carinaesk.com
Instagram: artbycarinaesk
Plats:
Konstverket, Granängsvägen 7

9. ULLA KARLSTRÖM
Ulla vill fånga en känsla, en rörelse
– synliggöra saker som sker sam-
tidigt i parallella verkligheter. Hon
har utvecklat sin egen unika teknik
och kallar den fotomåleri, bilde
rna trycks med fine art i begränsad
upplaga. Ulla har under de senaste
åren även målat mycket i akryl, och
motiven till de färgrika målningarna
hamnar mellan fantasi och realitet.

ulla@karlstrom.nu
Plats: Sjöhagsvägen 19

11. SUSANNE LARSSON-KRIEG
Susanne målar huvudsakligen i olja i
en palett med glada färger. Lek med
profiler, roliga katter och blommor
hör till favoritmotiven. Gör även
collage samt unika kort av gamla
tapeter. Utbildad bland annat vid
PAFA i Philadelphia, ställt ut i USA,
Frankrike, Spanien och Sverige.
Medlem i Swea Art Int.
Och Swea Art Stockholm

www.susannelarssonkrieg.weebly.com 
art.swea.org/swea-art-stockholm
Plats:
Konstverket, Granängsvägen 7

12. EMMA LARSSON
Emma arbetar i olja, i figurativt
abstrakt form, där naturen ofta
får möta en slags drömvärld och
ges uttryck på duken på ett sätt
så att betraktaren uppmuntras att
på egen hand skapa en tolkning.

FB och Instagram Emma Larsson Art 
http://emmalarssonart.com
Plats:
Konstverket, Granängsvägen 7

15. HANNA MARTINSSON
Hanna målar ofta abstrakt flödande
med flytande bläck. I sin konst
kan hon även fånga himlen och
havet i olja och akryl. Hon är
utbildad på Konstfack i konst och
design samt i textil på HDK. Hon
har även studerat japanskt måleri
och träsnitt i Tokyo, Japan. Har
tidigare haft en fotoutställning
på Kulturhuset i Stockholm.

Instagram: viktoria_hanna
mail : hanna.v.martinsson@gmail.com
tel : 0704-885947
Plats: Café Fåtöljen, Stamvägen 2. 

19. MAJA ROSQUIST
Maja är utbildad dekoratör i Hel-
singfors. Har studerat  två somrar
på konstakademin i Perugia, Italien.
Deltagit i flera kurser i måleri o
keramik. Vill förmedla en ”känsla”
i konstverken. Djur, natur och
fantasi är främsta inspirationskälla.

Plats:
Endast Bollmoradalens Kyrka

16. LARS-ÅKE NILSSON
Lars-Åke visar sin konst på Brevik
i Tyresö. Både fria kompositioner
och föreställande. Musik inspi-
rerar samt natur och mönster.
Välkommen att titta in.

Plats : Krönetvägen 5

7. SANNA HAGSTRÖM
Sanna arbetar med foto, må-
leri, VR, video och installationer.
Motiven hittar hon ofta i naturen,
en morgon för att fånga det bästa
ljuset före soluppgången eller på
natten för att fånga en vacker
stjärnhimmel. Hon har deltagit i
flera gemensamma utställningar bl
a i skogen i Tyresö, i en container
och på Kulturnatt Stockholm.

www.sannahagstrom.com
Instagram @blackpeppereye
Plats: Dalgränd 10,
bredvid Djuraffären, gamla 
Nordealokalen Tyresö Centrum 

20. SOFIA TOBORG
Det har varit några riktigt tuffa år.
Att kämpa mot psykisk ohälsa tär
på själen. Det är där mycket av
fokusen på mina verk hamnat i år.

www.instagram.com/sofiatoborg
Plats: Café Fåtöljen, Stamvägen 2.

21. MARIKA af TROLLE
Marika arbetar med måleri, foto,
3D, AR,VR, animeringar, keramik
och film. Hon är en pionjär inom di-
gitalkonst. Hon har haft ett femtio-
tal utställningar, bl a en installation
på Moderna Museet och utställ-
ningar på Millesgården, Fondation
Vasarely och Kulturnatt Stockholm.

www.marikaaftrolle.com
Plats. Dalgränd 10,
bredvid Djuraffären, gamla 
Nordealokalen Tyresö Centrum

14.KARINA MARINUSSEN
Karina jobbar främst i olja, men
också i akvarell och kritor. Hennes
abstrakta oljemålningar är upp-
byggda av flera lager färg. Det är
en lekfull process där hon använ-
der palettkniv, flytande oljefärg.
Karina krafsar i färgen för att skapa
kontraster, djuphet och intensitet.
Hon är utbildad bildlärare i Danmark

Konst.se /KarinaMarinussen. 
Plats: Gökbacksvägen 10.

8. GUNILLA IVERSEN
Konstnär och forskare (professorem. 
ilatin). Konststudier i Stockholm 
och Paris. Inköpt av Statens Konst-
råd mm. Senaste utställningar:
Konstbienalen i Florens, Italien, 
Artportable, Sthlm., Tyresö Pilgrims-
centrum, Tyresö Konstrunda, Carrousel 
du Louvre och GEM Gallerie, Paris.
Konst.se/Gunilla.Iversen och 
Artportable.com/gunillaiversen.
https:www:/Tyresoradion.se/2818, 
3516, 3189, 3516, 3552

mail Gunilla.Iversen@
su.se, mob. 0709520562

Plats: Ateljé Slåtterv. 29
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VI SOM  ÄR

1. BERIT BADMAN
Målar i olja och akvarell. Inspireras
av ljus och skuggor och upplevel-
ser. Målar gärna med fingrarna för
att få känslighet i motivet. Letar
efter en speciell stämning, ett lugn
för blicken och sinnet. Medlem
i Nordiska Akvarellsällskapet.

www.konst.se/beritbadman
Plats:
Endast Bollmoradalens Kyrka.

Dansar med Månen

18. TOVE ROGSTAD
Tove är utbildad animatör och
illustratör som även jobbar med må-
leri. Motiven är ofta hämtade från
naturen. Tove drivs av att återskapa
en stämning hämtad från verklig-
heten såväl som från fantasin.

Plats:
Konstverket, Granängsvägen 7 

10. EWA KINNUNEN
Ewa har en stor fascination för
färger och deras lyster, mättnad
och transparens, något som
tydligt visar sig i hennes konst. I sin
konst använder hon många olika
färger och verktyg för att skapa
vackra bilder. ”Färgerna är nu alltid
i centrum för min konst. Ljuset och
mörkret skapar rörelse i motiven”.
Ewa har sin ateljé tillika galleri i
Stadsparken 6 Tyresö, 20 minuter
med buss från Gullmarsplan och
därefter 50 meters promenad.

https://ewakinnunen.se 
E-post info@ewakinnunen.se
Plats: Galleriet Stadsparken 6

13. LISA MALMGREN
Skogen är Lisas främsta inspira-
tionskälla. Ett utforskande möte
med naturen och utveckling av
en starkare livsstil. För henne är
handens arbete och materialkänsla
det som står i fokus. Material som
lin, hår, silver och naturmate-
rial. Lisa är utbildad silversmed på
Konstfack och har haft utställningar
i Sverige, Finland och Holland.
Tyresö kulturstipendiat 2018

 www.lisasilver.se
Instagram: lisa.malmgren
Plats: Tyresövägen 2

2. MARIE-LOUISE BERGSTRÖM
Marie-Louise ”Emell” Bergström
är verksam som konstnär i Tyresö,
Stockholm. Hon fascineras av
ansikten och deras oändliga och
- för henne - ofta svårtolkade ut-
tryck. Vem är egentligen personen
bakom masken? Kvinnor är Emells
fokusområde och gestalterna leks
fram ur färg och fantasi, både
digitalt och med färg och pensel.

tel.0734209782
konstbyemell@gmail.com
www.konst.se/emell
instagram @by.emell
Plats:  
Ateljé i Konstverk Granängsvägen 7  

23. RAGNHILD WENSTRÖM
Ragnhild målar både i akvarell
och i olja. Hon har lång utbild-
ning i Akademiskt måleri, dvs
SKIKTMÅLERI. Hon har haft ca
15 utställningar och målar även
landskap, vallmoblommor och
porträtt.  Ateljévisning i hemmet.

mail: ragnhild.wz@gmail.
com, tel 070-3638774
Plats: Myggdalsvägen 46, 5 tr

17. 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.
Ateljé :Konstverket, Granängsvägen 7
(ej öppen 19-20 nov)

www.sabelartes.se
Plats:
Endast Bollmoradalens Kyrka.

http://www.lisasilver.se/
https://www.konst.se/karinamarinussen



