
Ons 8/2 kl 18.30 Karlskrona konsthall, Salongen 

Föredrag - Maria Petersson och Urban Emanuelsson 

Arkitekt Maria Petersson visar och berättar tillsammans med ekologen Urban Emanuelsson om sitt 

samarbete i olika projekt. Maria illustrerar Urbans böcker och detta kräver en hel del diskussioner, 

gemensam inspiration och kreativa processer. 

En stor ny bok om nordöstra Asiens kulturlandskap har just blivit klar, och under kvällen får vi se en del 

originalakvareller ur den. 

Medlem fri entré, övriga 50 kr. 

 

Tor 23/2 kl 13.00-15.00 Karlskrona konsthall, Salongen  

Vinterlov - Kreativ workshop 

För barn och ungdomar. Ingen föranmälan. 

 

Sön 5/3  kl 15 Karlskrona konsthall 

Årsmöte Karlskrona konstförening 

Söndagen den 5 mars 2017 kl 15 kallas du till årsmöte med Karlskrona Konstförening i Karlskrona 

Konsthall, Borgmästaregatan 17. 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det dragningar i fyra konstlotterier för de medlemmar 

som har betalt årsavgift för år 2016. 

1. Vinster i det ordinarie medlemslotteriet:  Bland vinsterna märks verk av bl.a. Ellen Malmgard, Björn 

Wessman, Björn Sjögren, Gittan Jönsson, Anna Jarnestad, Jordi Arkö, Yvonne Larsson, Arnold 

Hagström, Harry Loontjens, och Kristina Thun.   

2. Vinster för de medlemmar som är närvarande på årsmötet: Bland vinsterna märks verk av bl.a. Malin 

Mena och Karin Meijer samt olika konsthantverk och konstböcker. 

3.  Vinster för de medlemmar som besökt någon av konstföreningens två utställningar:  

4. Vinster för de medlemmar som har värvat flest nya medlemmar.  

OBS! Vid utlottningen är det de närvarande vinnarna som själva (eller genom skriftligt ombud) väljer. 

Vinnare som inte är närvarande vid utlottningen får sin vinst enligt vinstlistan.  

OBS! Vinster som inte avhämtats före augusti månads utgång 2017 tillfaller konstföreningen. 

 

Ons 29/3 kl 18.30 Karlskrona konsthall, Salongen 

Föreläsning   

Konstnärlig gestaltning i offentliga rum - vad kan det vara? 

Konsten i våra gemensamma offentliga rum kan väcka starka reaktioner - eller axelryckningar. Alla tider 

sätter sin prägel på konsten, vad berättar den samtida konsten om vår tid? Hur ser processen ut när 

man arbetar med konst i det offentliga rummet?  

Torun Ekstrand, curator, projektledare och arbetar som konstkonsult med konstnärliga gestaltningar i 

offentliga rum berättar om arbetet med konstnärlig gestaltning på olika platser i Karlskrona och världen 

och visar på både permanenta konstverk och tillfälliga projekt. Torun Ekstrand var projektledare för 

Östersjöprojektet ArtLine. Medlem fri entré, övriga 50 kr. Samarr: Karlskrona konstförening och kulturföreningen 

Carolus. 

 

Lör 1/4 kl 13.00 Karlskrona konsthall  

Vernissage - Elisabet Svensson och Helmtrud Nyström 

Invigning kl 13. Utställningen pågår t o m 21/5. Läs mer andra sidan! 

 

 



Lör 8/4  Glasresa 

Vårens glasresa tar oss till Glasmuséet i Växjö. V får se varierande exempel från glaskonstnärer och 

olika glasbruk. En promenad längs ”glasgatan”. Lunch kl 14 på Teleborgs slott. På hemvägen gör vi ett 

besök i Erikshyttan. Erikshyttan grundades 1991 av Lars Sø, Maja Cunningham och Simon Holm. 

Lämpligt att ta med eget kaffe till bussturen. Första anmälningsdag: 1/2 britt.gars@telia.com Pris: 550 kr, för icke 

medlem 700 kr. Avresa: Karlskrona varmbadhus 8.00. Åter i Karlskrona ca 18.00, Sölvesborg ca 19.15. 

 

Ons 12/4 kl 13-14.30 Karlskrona konsthall, Salongen  

Påsklov 

Visning av pågående utställning och kreativ workshop för barn och ungdomar. Ingen föranmälan. 

 

Ons 19/4 kl 18.30 Karlskrona konsthall, Salongen 

Föredrag  

Att upptäcka och uppleva det vardagliga i staden - vandring som metod i planering. Lektorerna vid 

BTH, Blekinge Tekniska Högskola; Ebba Högström och Lina Berglund- Snodgrass. 

Medlem fri entré, övriga 50 kr 

 

Lör 22/4 Bussresa  

Louisiana och Ordrupgaard 

Louisiana: Den kinesiska arkitekten Wang Shu inleder serien ”Arkitekturens verkstäder”. Här riktas 

fokus mot en ny generation av tongivande arkitekter runt om i världen, som arbetar med och förhåller 

sig till både lokala och globala utmaningar. Louisiana presenterar den första stora soloutställningen i 

Skandinavien med den sydafrikanske konstnären William Kentridge, som är känd världen över för sina 

teckningar, filmer, skulpturer, performances och opera- och teaterproduktioner.William Kentridge är född 

1955 i Johannesburg, där han fortfarande är bosatt och arbetar. Han fick sitt genombrott i början av 90-

talet. 

Ordrupgaard:  Utställningen ”Pissarro. Ett möte på St. Thomas” berättar om mötet mellan Pissarro och 

målaren Mellbye från Köpenhamn och det kreativa utbytet mellan de två konstnärerna, som Pissarro tog 

med sig in i impressionismen. Pris: Bussresa & entréer är 550 kr, 700 kr för icke medlem. Avgiften 

betalas på bussen. Första anmälningsdag: 1/2 Leif Ramberg 0456-14193 eller 

rambergleif1@gmail.com. 

Avresa: Karlskrona varmbadhus kl 07.00.  

Hemresa: Ordrupgaard kl 17.00 

 

Sveriges konstföreningar:  

2017 års stämma äger rum i Karlstad 19-21/5 

Årets konstläger äger rum vecka 31 31/7 - 4/8 2017. Välkommen med din anmälan till 

britt.gars@telia.com 

 

Lör 11/3 Årsmöte på Ronneby Brunn 

Utbildningsdag och årsmöte 

9.30 Samling med kaffe och fralla. 10.00 Föreläsning, bildvisning och information om Vanås, konst- och 

kulturslottet i Göingebygden. Representant från Vanås medverkar. 12.30 Lunch 

13.30 Årsmötesförhandlingar Sveriges Konstföreningar Blekinge. 

Utlottning av 3 konstverk till närvarande Konstföreningar. 

Kostnad inkl fm.-kaffe och lunch 150 kr. Anmälan om att deltaga, senast 6/3. Madeleine Hjortsberg. 0455-27746, 070-

1853210.  madeleine.hjortsberg@gmail.com. Gert Hoff. 0454-322079, 070-6953255, gert.hoff@gmail.com 



 

Höstens konstresa 19/9-27/9 

Sagostaden Venedig och ljuvliga Toscana 

Vi får bland annat ta del av de sevärda historiska kvarteren i Venedig vid Canal Grande, musikcaféerna 

vid Markusplatsen, och andra viktiga sevärdheter. Bussutflykter till Lucca, Viareggio och Pisa. Konsten 

och skönhetens huvudstad Florens. Toscanas landsbygd, medeltidsstäderna San Gimignano och Siena. 

Liguriens kust - världsarvet Cinque Terre. Egna upplevelser på fridagar med extra utlykter på Toscanas 

vinvägar Chianti.  

På www.wintravel.se finns hela reseprogrammet, och övrig information. Från 15 695:- Boka tidig rabatt! 

Boka senast 2017-01-20 = 500:- rabatt/person. Tillägg: Enkelrum 2575:-, avbeställningsskydd 450:-. 

Boka via britt.gars@telia.com  eller 0411-73700  eller info@wintravel  

 

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 Ordf: Lena Olsson 070-5788137  

lena.olsson@telia.com  Sekr: Sten Ekenberg 0455-18806  stenekenberg@gmail.com.  Kassör: Madeleine Hjortsberg  

0701-853210  madeleine.hjortsberg@gmail.com 

 

1/4 - 21/5 Karlskrona konsthall  

Elisabet Svensson och Helmtrud Nyström 
 

Vårens utställning visar på två konstnärer med olika uttryck och tekniker. Elisabeth Svensson arbetar med 

skulptur och keramik och Helmtrud Nyström, måleri och grafik. Ett gemensamt drag är förmågan till en 

reflektion över sina egna känslor och att ge uttryck för minnen och tillstånd.  

 

”Elisabet Svensson vill gestalta, ge visuellt uttryck åt idéer, tankar och åsikter; ge dem en kropp så att 

även vi kan se dem. Hon har gett visuell kropp åt hus, hundar, växter.  

Hennes hus ger mig en slags utanför-kroppen-upplevelse. De är varken modeller (som ger överblick) eller 

dockskåp (som ger inblick), utan slitna, slutna och mycket, mycket äldre än jag. De är exponerade 

tillsammans men jag uppfattar dem som solitärer, tillfälligt placerade på ett och samma ställe för 

betraktarnas skull. Trots att jag accepterar att konstverk inte är rebusar och att representationsbegreppet 

är diskutabelt, kan jag inte låta bli att fundera över husens betydelse. Jag föreställer mig att de berättar om 

goda tillstånd, som- bofasthet!” 

Utdrag från text av Annika Ekdahl i katalog till utställningen 

Den begravda hunden på Konsthallen i Kristianstad 2003. 

www.elisabet-svensson.se 

 

I Helmtrud Nyströms måleri speglas ofta ett dubbelt främlingsskap. Dels genom de olika gestalter som 

rör sig i bilderna och verkar isolerade från varandra, dels genom den omgivande naturen som ter sig 

mystiskt främmande. 

Bilderna är ofta rebusartade med många tolkningsmöjligheter. Nyström ser vår uppfattning och 

föreställning om landskapet som något i ständig förändring. Det som var en plats för lek som barn, väcker 

i vuxen ålder minnesbilderoch blir en källa till reflektion och en projektionsyta för egna känslor.  

Helmtrud Nyström har deltagit i ett stort antal utställningar och biennaler i Sverige och utomlands och är 

representerad på många museer. 



www.helmtrudnystrom.se 

 

KARLSKRONA KONSTHALL Borgmästareg. 17. Tis-fre 12-17, lör-sön 12-16. Fri entré. 0455-303422.  

www.karlskrona.se/konsthall 

 

 

http://www.helmtrudnystrom.se/

