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David Bracken (född 1930 i industristaden Bradford, England) är en konstnär och illustratör
boendes i Tyresö sedan 1965.
Många har sett Davids naturskildringar i akvarell från Tyresö och hans illustrationer som
återfinns i ett flertal böcker om Tyresös historia, natur och kultur. David fyller 89 år i år och
kan se tillbaka på ett händelserikt och spännande liv som illustratör och konstnär. Vi vill nu
uppmärksamma hans mångåriga och kreativa konstnärskap med en utställning i konsthallen
som visar delar ur både hans produktion som skicklig illustratör och som finstämd tecknare
och akvarellmålare.
Vid 12 års ålder börjar David på Bradford Regional College of Arts i sin hemstad Bradford.
1947 flyttar familjen till Eastbourne där de driver ett hotell och David studerar då tre år vid
Eastbourne Art School.
1948 blir David inkallad till 2 års militärtjänst i ett ”parachute field ambulance regiment” (en
sjukvårdsenhet som landsätts med fallskärm) i Braunschweig, i den engelska
ockupationszonen i Tyskland. Han slutför sedan sina studier i Eastbourne och arbetar
därefter som frilansare på ett antal designateljéer i London under 8 år.
Sommaren 1958 reser David på semester i sin lilla Messerschmitt till Sverige med målet
Nordkap, för att sedan fortsätta genom Europa till Turkiet. Resan avbryts med att han, av en
slump, får arbete på en ateljé i Stockholm som frilansare, med flera uppdrag åt SAS. Efter
detta får han uppdrag i rask följd åt ett flertal företag. David startar nu sin egen firma,
Bracken Studio. Så småningom skaffar han sig en konstnärsateljé på Söder och ett galleri i
Gamla Stan.
Davids gedigna kunskaper i grafisk formgivning och illustration märks tydligt i hans
teckningar och akvarellmålningar. Med van och säker hand skildrar han med penna och
pensel Stockholmsmiljöer och Tyresös skiftande natur.
David har även, i samband med att han fick illustrationsuppdrag utomlands bl.a. av SIDA,
rest och målat på många olika platser i världen bland annat f d Rhodesia, Etiopien, Nya
Zeeland, Skottland, England och USA, samt målat och ställt ut i Japan.
Utställningen är ett samarbete med Tyresö Konstförening. Ett stort tack till föreningens
ordförande Miguel Escribano. Ett särskilt tack till Göran Grimfjärd och Gunilla Lilliehöök som
initierat projektet och arbetat fram utställningens tema och texter.

