
7/4 - 27/5 Karlskrona konsthall 
KALLE LINDMARK - måleri
Kalle Lindmark målar bilder. Olika bilder som han allteftersom de blir 
fler flyttar runt på i sin ateljé. Bilder han omges av, målar vidare på, 
arrangerar om, och målar ytterligare fler. Och så kan det hålla på ett 
tag, men vid något tillfälle börjar ett område utkristalliseras. Ett om-
råde som då blir en slags startpunkt för Lindmark. Ett område han 
målat sig fram till, som till en början var dolt. Och eftersom måleri på 
ett så säreget sätt kan adressera oss, våra minnen, erfarenheter, 
och tysta kunskap, är det ett effektivt medium för att behandla och 
nyansera just sådana dolda områden. 

Inför utställningen på Karlskrona Konsthall har Lindmark bland annat 
arbetat med den psykologiska spänningen i i seendet; att kunna se 
innebär också att kunna bli sedd. 

Kalle Lindmark, född 1987, har sedan sin examen från Konsthögsko-
lan i Malmö 2015 ställt ut på flera olika gallerier och institutioner, så 
som Neumeister Bar-Am, Berlin; Soyuz, Pescara; Galleri Ping-Pong, 
Malmö; Karlskrona Konsthall; Galleri Arnstedt, Östra Karup; Lidkö-
pings Konsthall; Galleri Riis, Stockholm; och Malmö Konstmuseum.

Våren 2018

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 utbild-
ningar. 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

KARLSKRONA KONSTHALL Borgmästareg. 17. Tis-fre 12-17, lör-sön 
12-16. Fri entré. 0455-303422.  www.karlskrona.se/konsthall

Bussresa 18-21/5
KONST-OCH KULTURRESA TILL VÄRMLAND
Sveriges konstföreningar Blekinge inbjuder till en innehållsrik 
4-dagars resa med buss till vackra Värmland. Här kommer vi 
att besöka flera av de mest kända besöksmålen både på resan 
upp längs Västkusten, i Karlstad, runt om i Värmland samt på 
hemresan. Vi planerar att besöka följande muséer och konst-
hallar: Skärhamn och Akvarellmuseet, Lars Lerins konsthall 
Sandgrund och Värmlands Museum i Karlstad.  Konsthallen 
”Sliperiet” i Borgvik. Rackstadmuseet i Arvika och Alma Löv 
Museum i Östra Ämtervik. Under hemresan stannar vi i Kristi-
nehamn och dess konstmuseum. Picassos skulptur vid Vänern 
och Gunillabergs konstträdgård. 

Pris: 4 400 kr/person, icke medlem 4700(+300) Enkelrumstillägg: 
825 kronor. I priset ingår: Bussresa, tre hotellövernattningar i dub-
belrum på Elite Hotell i Karlstad, 4 luncher, 2 middagar, samtliga 
entréer och guidningar. Minimum: 35 deltagare. Första anmäl-
ningsdag ons 1/2 endast per mail till britt.gars@telia.com  
Anmälningsavgift efter bekräftelse 500 kr på konto nrSEB 5637-
3303624 Resterande avgift 3 900 kr, icke medlem, 4200 kr betalas 
senast den 10 april 2018. 

SOMMARENS KONSTLÄGER
Konstlägret för ungdomar planeras till veckan 30 juli – 3 augusti 
2018.  Välkommen med anmälan till britt.gars@telia.com

9/6 - 26/8 Karlskrona konsthall 
BLEKINGAR
Jurybedömd samlingsutställning. Anmälan senast 4 maj. Mer info, 
se hemsidan karlskronakonstforening.blogspot.se 
Arr. SKR i samarbete med Karlskrona konstförening och Karlskrona 
kommun



Våren 2018
Välkomna till vårens program med utlovad Värmlands-
resa och information om den jurybedömda utställningen 
Blekingar som kommer att vara Karlskrona konsthalls 
sommarutställning.  
/Styrelsen

Lör 10/3  Bussresa till Louisiana
7 X RUM X TID och PABLO PICASSOS KERAMIK
Louisiana markerar början av sitt 60-års jubileum med en pre-
sentation av Pablo Picassos keramiska arbeten. Med mer än 150 
verk från åren 1947 – 1964 är det den första stora utställningen i 
Skandinavien av en inte så känd sida av denne konstnär.
7 X RUM X TID: Louisianas direktör Paul Erik Tejner blandar verk 
vad beträffar genre, storlek, rum och tid i en ny presentation av en 
del av Louisianas samlingar i museets södra flygel.
Pris för bussresa och entré är 500 kr (650 kr för icke medlem).
Avgiften betalas kontant eller genom swisch på bussen. Anmälan till 
Leif Ramberg via mail rambergleif1@gmail.com tidigast den 1 fe-
bruari. Avresa: Karlskrona varmbadhus kl 07. Hemresa kl 16.

  

Lör 24/3 kl 9.30 Ronneby brunn 
UTBILDNINGSDAG med ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte med SverigesKonstföreningar-Blekinge i 
samband med utbildningsdagen lördagen den 24 mars 2018 
på Ronneby brunn. F.d. Konsthallschef Tomas Kjellgren ger 
oss sina konstintryck från utställningarna i Biennalen i Venedig, 
Documenta i Kassel och Skulpturprojeket i Münster.
kl 09.30 Samling med kaffe/te
kl 10.00 -11.30 Föredrag
kl 12.00 Lunch
kl 13.00 Årsmöte
Pris 150 kr
Obs konstverk lottas ut till deltagande konstföreningar.
Anmälan senast den 22 mars 2018 till 
madeleine.hjortsberg@gmail.com 

Ons 11/4 kl 18 Tingshuset, Sölvesborg 
VISNING
Sveriges Konstföreningar Blekinge inbjuder till en visning av 
Tingshuset i Sölvesborg. Byggnadsantikvarie Ivar Wenster visar 
och berättar om renoveringen av tingssalen.
Visningen sker i samarbete med Sölvesborgs konstförening

Sön 4/3 kl 15 Karskrona konsthall
ÅRSMÖTE KARLSKRONA KONSTFÖRENING
Söndagen den 4 mars 2018 kl. 15 kallas du till årsmöte med 
Karlskrona Konstförening i Karlskrona Konsthall, Borgmästa-
regatan 17. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det 
dragningar i fyra konstlotterier för de medlemmar som har betalt 
årsavgift för år 2017.
1.  Vinster i det ordinarie medlemslotteriet: 
Bland vinsterna märks verk av bl.a. Uno Svensson, Helmtrud 
Nyström, John-E Franzén, Jordi Arkö, Elisabet Svensson, Arnold 
Hagström, Susanne Demåne och Anni Foglert.  
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 bl.a. om Lars Lerin.
3.  Vinster för de medlemmar som besökt någon av konstförening-
ens två utställningar:
Konstbok om Helmtrud Nyström och keramik av Anna Winner-
strand.
4. Vinster för de medlemmar som har värvat flest nya medlemmar. 
Handblåst glas av Malin Mena.
OBS! vid utlottningen är det de närvarande vinnarna som själva 
(eller genom skriftligt ombud) väljer. Vinnare som inte är närva-
rande vid utlottningen får sin vinst enligt vinstlistan. 
OBS! Vinster som inte avhämtats före augusti månads utgång 2018 
tillfaller konstföreningen.

Tor 22/2 kl 13-14.30 Karlskrona konsthall, Salongen
VINTERLOVSWORKSHOP 
Kreativ workshop för barn och ungdomar. Vi startar kl 13.

7 X SPACE X TIME. Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, DK. 
Foto: Kim Hansen

Picasso works on the plate ”Picador et torero” at the 
Madoura pottery in Vallauris. 23.3.1953. Photo: Edward 
Quinn.

Pablo Picasso. Face. Vallauiris 19.5.1948. Donation: 
Jacqueline Picasso 1982. Photo: Gasull Fotografia

 

Ons 7/2 kl 18.30 Blekinge museum, hörsalen
HUR PASSAR MAN IN NY ARKITEKTUR I STAN?
Föredrag av arkitekt MAA SAR MSA Anders Larsson ritar och 
berättar. Fri entré för medlemmar. Övriga 50 kr.

Ons 14/3 kl 18.30 Blekinge museum, hörsalen
VEM ÄGER KONSTEN, KULTUREN OCH KULTUR-
ARVET?
Föredrag av byggnadsantikvarie Ivar Wenster. Fri entré för 
medlemmar. Övriga 50 kr.

Föredrag i april månad
Fil dr och författaren Leifh Stenholm föreläser om 
”KYRKAN I STADEN OCH STADEN I KYRKAN”
därefter visning av den nyrestaurerade Fredrikskyrkan .
Plats för föredraget, datum och klockslag meddelas senare.
Se vår hemsida karlskronakonstforening.blogspot.se och 
kommande annons.


