
 

 
 
 

 
Bli medlem 
Årsavgiften 185 kr, betalas in på bankgiro 610-7569. 
Fyll i dina uppgifter i formuläret på hemsidan eller maila till  
 
Ordförande, lenao1948@gmail.com kassör madeleine.hjortsberg@gmail.com eller 
sekreterare ulflyckeby@gmail.com 

 
OBS! Skriv i meddelande att du är ny medlem. Glöm inte att skriva namn, adress, 
telefonnummer och e-postadress.  
 
Som medlem får du programinformation 2 ggr/år, fri entré till våra föredrag, chans att 
vinna konstverk och reducerat pris vid konstresor och utbildningar.  
Du får även rabatt på konsttidningen ”Konstperspektiv”.  
 

www.karlskronakonstforening.se 
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www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge/ 
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Välkomna till hösten 2019 års program! 
En resa inleder höstens program som fortsätter med föredrag och även en 
ateljévisning för att avslutas med ännu en resa. Kom med på våra resor och kom 
även till våra föredrag i Blekinge museums hörsal! 
Välkomna!  /Styrelsen 

 
Lördagen den 21 september En annorlunda konstresa till Malmö. 
Vi åker buss till Malmö station och därefter vandrar vi en slinga och tittar på skulpturer: Vi 
besöker innergården till ett av Malmös äldsta hus och får en kort presentation om huset 
av dess ägare. 
Efter titten åker vi vidare med bussen och åker till Kungsparken. En ny vandring med 
skulpturupplevelser, väntar. 
Därefter åker vi till Malmö Konsthall och äter lunch. I konsthallen visas en utställning av 
Michael Rakowitz (amerikansk-irakisk). Han har försökt skildra alla de historiska minnen 
och konstverk som inte längre existerar. Han försöker tex återskapa de historiska objekt 
som försvann i samband med plundringen av Nationalmuseum i Bagdad. Konstnären 
använder inte traditionella metoder utan istället varuförpackningar, bruksföremål i sitt 
återskapande. Utställningen heter ”The Invisible Enemy Should Not Exist” 
Vi avslutar vår resa i Malmö med ett besök i ”Urbanhallen”. Hallen innehåller 
graffittimålningar och kommer att visas av konstnären Pärra Andresson.  
Efter en spännande dag återvänder vi runt 16.00 tiden åter mot Blekinge. 
Avresa: Karlskrona varmbadhus kl. 07.30. 
Ta gärna med kaffekorg! 
Anmälan snarast till Britt Gars Petersson via mail: britt.gars@telia.com. 
Pris för resa och lunch 500 kr (icke konstföreningsmedlem 650 kr). Kontant eller med swish. 
 
1 oktober Konstföreningsträff, kl 18.00 
Plats: Blekingearkivet, Bräkne Hoby 
Visning av arkivet samt information om vad de har att erbjuda föreningarna.  
Avslutas med fika. 
Anmälan till Bo Nilsson senast tisdag 24 september via mail: nilsson.bil45@gmail.com. 
 

Onsdag 9 oktober i Blekinge museums hörsal kl 18.00. 
Föredrag av Lars W Andersson: Yrjö Edelmann - Illusioner och verklighet. 
Edelmann tillhör numera den skara samtidskonstnärer som betingar 
aktningsvärda priser hos de svenska auktionshusen. Hans förmåga att återge 
papprets speciella ytstruktur i måleri och grafik har gjort honom vida känd i 
konstvärlden. Lars kommer i sin föreläsning att berätta om konstnärens 
yrkesbana, från veckotidningsillustratören till den erkända artisten med 
uppskattade utställningar runt om i världen. 

Lars W Andersson är utbildad i Lund och har arbetat med konst och 
kulturhistoria på ett flertal större svenska museer. Han har också varit chef för 
Kalmar slott samt ordförande i Kalmar konstmuseums styrelse. 
Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr.  
 

Onsdag 16/10 och 23/10 i Alf Jarnestads ateljé i Bubbetorp kl 18.00.  
Föredrag och visning av Anna Jarnestad: Den olydige konstnären. 
Med en bra blyerts och stor fantasi är allt möjligt! Under hösten ges tillfälle att besöka 
konstnären Alf Jarnestads ateljé utanför Karlskrona. Hans dotter Anna berättar om sin fars 
60-åriga konstnärsskap. Hans resa från porslinsindustrin med sin stämpelklocka, strama 
former, mönsterpassning och precisionsmålning. Det ansvarsfulla arbetet som assistent åt 
Stig Lindberg i Gustafsbergs Studio. Åren vid KP, Karlskrona Porslinsfabrik där han ritade 
mängder av dekorer och formgav populära Alfa-serien och Trossögodset. Slutligen får vi ta 
del av hans fria skapande i hans egen ateljé. Möjlighet finns till inköp av verk. 
Ateljén hålls öppen till 20.00. OBS endast 12 personer vid varje tillfälle.  
Anmälan till Ingrid Dalback 0455-81922 senast fredag den 11 oktober.  
Fri entré för medlemmar, övriga 50 kr.  
 

Bussresa till ARKEN lördagen 16 november 2019 
Vi reser med buss över Öresundsbron och till konstmuseet Arken utanför Köpenhamn. Här 
finns i höst två intressanta utställningar: Älskad av Picasso: Kärlekens makt, ett samarbete 
med Musée national Picasso-Paris. Upplev den passionerade berättelsen om Pablo Picasso 
och hans starka modeller. Utställningen visar sammanlagt 51 verk inom måleri, skulptur, 
teckning och grafik och ger en ny inblick i förhållandet mellan den spanskfödde konstnären 
Pablo Picasso och hans modeller.  
Den andra utställningen är en samlingsutställning av unga danska konstnärer under 
rubriken SAMFUNDSPROGNOSER. Denna utställning presenterar verk av en grupp unga 
danska konstnärer med en politisk vision, som inbjuder till dialog om vår tids stora 
frågeställningar.  
Det blir tid för att äta lunch på Arken (eller medhavd matsäck), innan vi återvänder mot 
Blekinge vid 15-tiden.  
Avresa: Karlskrona varmbadhus 07.00. 
Anmälan till Karin Maltestam via mail: maltestam@bahnhof.se tidigast den 15 september.  
Pris för bussresa och entré är 500 kr (650 kr för icke medlemmar). Avgiften betalas 
kontant eller med Swish på bussen.  

 
Onsdagen den 20 november i Blekinge museums hörsal  kl 18.00. 
Debatt om ny arkitektur i kulturhistoriskt värdefull miljö. Kulturhuset i Karlskrona är ett 
exempel på detta tema. Arkitekt Gunilla Svensson från Lund inbjuds att introducera 
diskussionen. Fri entré. 

mailto:nilsson.bil45@gmail.com
mailto:maltestam@bahnhof.se

