
Hösten 2017 
Välkomna till höstens spännande konstföreningsprogram! 
/Styrelsen 
 
Ons 4/10 kl 18 Karlshamn 

Konstföreningsträff 
Välkomna till konstföreningsträff. Nu träffas våra styrelser igen. Elin Thornberg, 
kulturredaktör BLT kommer och talar om sitt jobb som kulturskribent i Blekinge. Efter 
föredraget diskuterar vi. Mötet slutar kl 20. Anmälan till Berit Bergman, 076-0168669 
eller bergmans.tostarp@telia.com, senast 27/9.  Lokal meddelas senare. 
 
Ons 13/9 kl 18.30 Blekinge museums hörsal 

Föredrag - Johanna Gustafsson-Furst 
Johanna Gustafsson-Furst är konstnär och arbetar just nu på ett offentligt verk i 
Mellanstaden, Karlskrona. Johanna kommer att berätta om sin praktik som konstnär och 
processen med verket. Medlem fri entré, övriga 50 kr. Obs! Lokal, Blekinge museums 
hörsal. 
 
Ons 18/10 kl 18.30 Blekinge museums hörsal 

Föredrag 
Maud Färnström talar om Bauhaus 1919 - 1933 
Maud Färnström, Fil.dr kontshistoria och visuella studier. Medlem fri entré, övriga 50 kr. 
Obs! Lokal, Blekinge museums hörsal. 
 
Lör 28/10 kl 13 Karlskrona konsthall 

Vernissage - Anni Foglert - Borttappade rum 
Invigning kl 13. Utställningen pågår t o m 10/12. Läs mer andra sidan! 
 

Tor 2/11 kl 13-15 Salongen, Karlskrona konsthall 

Kreativ workshop 
För barn och ungdomar. Vi startar kl 13. Ingen föranmälan. 
 
Ons 22/11 kl 18.30 Blekinge museums hörsal 

Föredrag - Lisen Hessner - Paradigmskifte i det offentliga 
rummet 
Hur speglar den offentliga konsten samhällets värderingar? 
Lisen Hessner berättar om konstnären och konstens roll från 1800-talets mitt fram till 
våra dagar. Betraktelsen görs med utgångspunkt från universitetsstaden Uppsala. 
Lisen Hessner är konstvetare med tyngdpunkten lagd på den offentliga 
konsten. 1976 – 1982, frilansande konstkritiker i Uppsala Nya Tidning. 1982 - 2012 
konstintendent och kulturstrateg med ansvar för den offentliga konsten i Uppsala 
kommun. 2012 utkom boken Staden genom konsten, som skildrar den offentliga 
utomhuskonsten i Uppsala. 
Medle m fri entré, övriga 50 kr. Obs! Lokal, Blekinge museums hörsal. 



 
Lör 28/10 Bussresa 

Konst och matresa till Malmö och Lund 
Första målet på resan är Moderna Museet i Malmö där vi ser utställningen Akut, som 
kretsar kring vår tids stora frågor och som summerar 40 år av Ulf Rollofs konstnärliga 
gärning i en existentiell och fysisk upplevelse. Strax efter klockan 13 bänkar vi oss på 
restaurangen Kitchen & Table på 25:e våningen i Malmö Live med utsikt över hela 
Malmö, där vi äter en tvårätters lunch. Kitchen & Table är en av Markus Samuelssons 
restauranger. Mätta och förhoppningsfullt belåtna åker vi vidare till Skissernas 
Museum i Lund. Museet har öppnat igen, relativt nyligen, efter en större renovering. 
När museet stänger kl 17 reser vi tillbaka till Blekinge. Priset för bussresa, entré och 
lunch är 700 kronor (850 kronor för icke konstföreningsmedlem). Anmälan helst före den 
1/10 till Leif Ramberg tel. 0456- 14193 eller rambergleif1@gmail.com. 
Avresa: Karlskrona varmbadhus kl 08.00. 
 

Venedig och Toscana hösten 2017 
Konst och kulturresan till Venedig och Toscana blev snabbt fullbokad med avresa från 
Köpenhamn den 19/ 9 och åter den 27/9. 

 
Värmland våren 2018 
Planerad 4-dagars bussresa till Värmland i slutet av april 2018. Då besöker vi Mjellby 
konstmuseum och ser Halmstadgruppens samling, Göteborg och Nordiska 
Akvarellmuseet på Tjörn. Vidare upp till Karlstad för besök på Sandgrund, Lars 
Lerins permanenta konsthall, Länsmuseet Värmlands Museum samt Kristinehamn. 
Det blir 3 nätter på hotell. 

 
Föredrag 
Våra föredrag under hösten håller vi i Blekinge museums hörsal. 
 
28/10 - 10/12 Karlskrona konsthall 

Anni Foglert – Borttappade rum 
”Det yttre, det inre… Oftast vet jag precis vilket yttre rum jag söker, var jag trivs i mitt 
inre, vilket yttre rum som tar mig till det inre.” 
 
Anni Foglert, född 1987 och uppvuxen i Blekinge, har en konstnärlig kandidatexamen 
från Högskolan för Design och Konsthantverk och är nu verksam konstnär i Göteborg. I 
hennes arbete är materialutforskande och rumslighet alltid närvarande. Anni Foglerts 
konst består av textila installationer och skulpturer där materialets olika egenskaper 
bygger upp rum, i ett spel mellan synligt och gömt. Genom att kapsla in en 
avokadokärna i siden har hon lyckats fånga och synliggöra ett skikt som visar ett tidigare 
dolt rum. Hennes tankar sys och lindas in i verket och har ofta en poetisk framtoning. 
Genom att låta organiska trådskulpturer i järn och textil rosta undersöker hon hur järnets 
korrosion påverkar en tråd infärgat med olika växtfibrer. Återkommande teman i hennes 
arbete är människans förhållande till sin inre värld. Detta belyser hon i sina skulpturer 



genom att låta de olika materialen färga och påverka varandra, likt hur vår yttre 
omgivning formar vårt inre. 
 
”Jag ser våra medvetna och omedvetna sidor som rum i oss, dessa är mer eller mindre 
kända för andra men kanske även för oss själva. Jag ser inte rummet som hemmet för 
mina olika jag utan snarare som jaget uppbyggt av olika rum, likt organ. Varje rum är en 
diskussion, det förhåller sig till minnen och föreställningar. Vi är alla uppbyggda av olika 
rum som är i konstant förändring, detta gör det ännu mer spännande.” 
Anni Foglert 
 
annifoglert.se 
 
KARLSKRONA KONSTHALL Borgmästareg. 17. Tis-fre 12-17, lör-sön 
12-16. Fri entré. 0455-303422. www.karlskrona.se/konsthall 
 

Bli medlem i Karlskrona konstförening 
Årsavgiften 185 kr, betalas in på bankgiro 610-7569. 
OBS! Glöm inte att skriva ditt namn, din adress, telefonnr, om du har e-postadress, och 
att du är ny medlem. Som medlem får du programinformation 2 ggr/år. Fri entré till våra 
föredrag. Chans att vinna konstverk. Reducerat pris vid konstresor och utbildningar. 
10 % rabatt vid konstinköp från våra utställningar. Du får även rabatt på konsttidningen 
”Konstperspektiv”. Välkommen! 
 
Läs mer om våra resor och annat aktuellt på: 
karlskronakonstforening.blogspot.se 
Ordförande: Lena Olsson 070-5788137 lena.olsson@telia.com 
Sekreterare: Sten Ekenberg 0455-18806. 
stenekenberg@gmail.com. 
Kassör: Madeleine Hjortsberg 0701-853210 
madeleine.hjortsberg@gmail.com 
 

http://www.karlskrona.se/konsthall

