KONSTRESA TILL VALINGE GÅRD OCH YTTERJÄRNA KULTURCENTRUM
Onsdagen den 23 maj

Denna resa börjar vid Yngarens strand i Stigtomta socken. Här ligger Valinge gård, Kerstin
Hermelins släktgård, där även hennes anmoder Tyra Kleen hade sina rötter. Tyra Kleens far
var diplomat och hon fick en kosmopolitisk uppväxt. Redan som 15-åring påbörjade hon sina
konststudier i Dresden och därefter i Paris. Efter studieåren flyttade hon till Rom, men hela
världen var hennes hem. Tillsammans med Ellen von Platen for Tyra till Indien och Ceylon
och så småningom hamnade hon på Java och Bali där hon studerade danskonst. I sitt
konstnärskap rörde Tyra Kleen sig från porträtt och landskap till grafiska blad med ockulta
motiv – allt med samma drivna teknik och stilsäkra elegans. Hon ställde ut sina verk i bland
annat Berlin, Wien, Milano, Rom, Paris, London och Sankt Petersburg och nådde större
framgångar internationellt än i hemlandet.
Kerstin Hermelin tar emot med en kopp kaffe och en visning av Tyra Kleens verk.

Resan fortsätter till Ytterjärna för lunch och ett besök på Kulturhuset, ett kulturellt centrum
som invigdes 1992. Kulturhuset ägs av Stiftelsen Antroposofins Hus. Byggnaden är ritad av
arkitekt Erik Asmussen och för färgsättningen stod Fritz Fuchs. Den monumentala
takmålningen och de färgade glasfönstrens motiv är gjorda av konstnären och
folkpedagogen Arne Klingborg. Tid finns för att titta på kringliggande byggnader och ett
besök i trädgården och vattenreningstrapporna.
På hemvägen besöker vi Saltå kvarn där man bland annat kan köpa mjöl.
PROGRAM
8.00

Avresa från Borggården

9.30

Ankomst Valinge gård

11.30

Avresa till Ytterjärna

12.00

Lunch

13.00

Guidning av Kulturhuset och dess omgivning

15.30

Besök Saltå kvarn. Fika efter eget önskemål.

16.30

Hemresa

17.30

Beräknad hemkomst till Linköping

Pris: 590 kr. I priset ingår bussresa och guidningar samt lunch
Anmälan till Annika Rannström annika.rannstrom@liu.se eller mobil 0705-782062 senast 2
maj. OBS begränsat antal deltagare 30p
Efter besked om deltagande insättes beloppet 590 kr på PG 73 07 24-2

