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Malmö Konststudio 

Malmö Konststudio är en allmännyttig ideell konstförening öppen för alla. 

Malmö Konststudio bildades 1945 och är en av stadens största konst- och 
kulturföreningar. 

Malmö Konststudios uppgift är att underhålla och bredda intresset för 
kultur och särskilt för den bildande konsten. 

Malmö Konststudio anordnar 7 – 8 föreläsningar per år, konstresor inom 
och utom landet av varierande längd, från en dag till 7 dagar, studiebesök 
mm. 

Malmö Konststudio delar varje år ut stipendier till förtjänta konstnärer i 
regionen. 

Malmö Konststudios program kommer ut två gånger om året och skickas 
till samtliga medlemmar per post. 

Medlem i Malmö Konststudio blir du enklast genom att sätta in årsavgiften 
på föreningens bankgiro 176-6591 Malmö Konststudio. Ange namn, adress, 
telefonnummer till bostad samt mobilnummer och e-postadress. 

 

Sveriges konstföreningar  
Malmö Konststudio är medlem i Sveriges Konstföreningar, som arrangerar 
olika aktiviteter riktade till anslutna konstföreningars medlemmar. 
Konststudions medlemmar har möjlighet att anmäla sig till dessa 
arrangemang. Sveriges Konstföreningars Skåne-distrikt har också olika 
arrangemang riktade till konstföreningarnas medlemmar. Sveriges 
Konstföreningar har hemsida  www.sverigeskonstforeningar.se   
Om du anmäler din e-postadress till Sveriges Konstföreningar får du 
fortlöpande information, bl a om föreläsningar, utställningar mm. 
 
Sensus  
Vi har även ett nära samarbete med studieförbundet Sensus, framförallt 
gällande våra studiecirklar. 
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Ordföranden har ordet 

 

 
Kära medlemmar i Malmö Konststudio! 

Så har den märkligaste av alla somrar gått till ända och för Malmö 
Konststudios styrelse innebär det, att det nu är dags att presentera årets 
höstprogram. Av förklarliga skäl liknar inte heller detta våra tidigare 
program; betydligt tunnare – och du vet varför. Men - i alla fall ett program. 
Till våren hoppas vi att coronaepedemin ska vara över, att vi är vaccinerade 
och att vi kan återgå till program med samma omfattning som tidigare. 

Förutom de aktiviteter, som höstens program innehåller, kommer styrelsen 
att försöka utnyttja de tillfällen som bjuds, och som vi inte känner till idag, 
och därmed komplettera programmet med ytterligare erbjudanden. Därför 
uppmanar vi er alla att med jämna mellanrum söka upp vår hemsida och 
hålla er uppdaterade om vad som är på gång. 

Vid höstens föreläsningar på Malmö Konsthall kan vi bara vara högst 45 
deltagare per gång men i gengäld är alla föreläsningar dubblerade. OBS att 
tidpunkterna för föreläsningarna inte stämmer överens med tidigare 
program.  

Vår utlandsresa till Wien, som vi skulle ha gjort i april, fick vi  tyvärr ställa in.  

Styrelsen har därför en fråga till er, kära medlemmar, om det finns intresse 
bland er att göra resan nästa år i maj och då antingen med flyg eller tåg 
(nattåg från Hamburg)? Ett annat alternativ, som kommit upp bland er 
medlemmar, är att resa till England och  studera gotiken i Oxford och 
Cambridge samt gotiska katedraler runt om i England. Kan det kanske vara 
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mer lockande att studera arkitektur och konstverk ”in the open air” i 
England? 

Om du, under förutsättning att allt är normaliserats, är intresserad av att 
resa till Wien eller till England  i maj 2021, hör av dig till undertecknad 
ordförande så att eventuell planering kan vara klar i god tid till 
vårprogrammet 2021. Självfallet ska vi inte ta några risker utan eftersträva 
att förbli skadeslösa om coronan inte vill ge sig. 

Som vanligt – Mycket välkommen att anmäla dig till våra olika arrangemang 
– även om de denna höst inte är så många.  

För Malmö Konststudios styrelse 

 

Anna-Lena Bengmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
Liksom tidigare, är du som medlem, också 
välkommen att lämna förslag till programpunkter. 
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Ny hemsida och nya anmälningsrutiner 
 
Vi har under våren och sommaren inlett ett samarbete med konstföretaget 
Artworks, som tillhandahåller bl.a. ett hemsidesprogram, specialdesignat 
för konstföreningar. Det innebär att vår hemsida har fått ett helt nytt 
utseende och – inte minst – nya funktioner. Dock är vår adress densamma 
som förut: www.malmokonststudio.com  
 
För dig som medlem är den största skillnaden att anmälan till våra 
aktiviteter fortsättningsvis helst görs via hemsidan.  
När du klickar in dig på den önskade aktiviteten kommer du, förutom den 
sedvanliga informationen, se hur många platser som finns kvar. 
Ifall aktiviteten är fullbokad kan du sätta upp dig på en väntelista. Du kan 
även vid samma tillfälle anmäla en vän. 
 
Efter att du skickat anmälan kommer du automatiskt att få en bekräftelse, 
samtidigt som styrelsen får en notering om datum och klockslag då 
anmälan gjordes. 
Därefter betalar du anmälningsavgiften (om sådan krävs) på ”vanligt” sätt 
till vårt bankgiro, 176-6591. 
OBS! Tillsvidare kan vi ta emot anmälningar även via SMS, telefon eller e-
post. Dessa anmälningar görs då till Anna-Lena Bengmark, 0709-655 430 
alt.  annalena.bengmark@gmail.com 
 
På en del av aktiviteterna finns ett första tillfälle, då man kan anmäla sig. 
Det står då i beskrivningen av aktiviteten. Vi ber dig att respektera detta. 
Om, vilket ibland sker, väldigt många anmäler sig under kort tid, kan antalet 
tillgängliga platser fort ta slut. Tilldelningen av platser sker enligt den 
turordning som genereras av hemsidesprogrammet och med hänsyn taget 
till att anmälan skett inom den åsatta tiden. 
 
Det är med glädje och förväntan vi ser fram emot att få arbeta med denna 
nya hemsida. Vi hoppas t.ex. att så småningom koppla ett facebook-konto 
till hemsidan. Ett sådant konto ger oss – och er – möjlighet att interagera på 
ett mera direkt sätt, t.ex. tipsa om konstupplevelser ni vill dela med er av 
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eller om arrangemang i allmänhet som kan intressera våra medlemmar 
samt få ett nytt ”fönster” gentemot presumtiva nya medlemmar. 
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Föreläsningar 
 
Lokal: Föreläsningarna äger rum i Konsthallens föreläsningssal, C-salen, 
S:t Johannesgatan 7 i Malmö. Ingen avgift. 
P.g.a. rådande coronarestriktioner är endast 45 platser tillgängliga. 
Alla föreläsningarna är dubblerade. Observera att tiderna kan variera. 
 
Tisdagen den 8 september kl. 10.30 – 11.45    
Tisdagen den 8 september kl. 14.00 – 15.15 
Föreläsare: Karl-Bertil Hake  
Ämne: Om Möllevången och dess byggnadshistoria med fokus på Folkets 
Park, industrierna och torget. 
 
Tisdagen den 22 september kl. 14.00 – 15.10 
Tisdagen den 22 september kl 15.40 – 16.50 
Föreäsare: Sanna Tomac 
Ämne: Om SARA, Swedish Academy of Realist Art, Simrishamn, Sveriges 
enda konstutbildning i realistisk konst. 
 
Tisdagen den 6 oktober kl 14.00 – 15.15 
Tisdagen den 6 oktober kl. 15.40 – 16.55 
Föreläsare: Britte Montigny 
Ämne:  Surrealismens fantastiska kvinnor 
 
Tisdagen den 13 oktober kl 14.00 – 15.10 
Tisdagen den 13 oktober kl 15.40 – 16.50 
Filmvisning: Britt-Marie Sundberg 
”Ur mörkret”  av Göran Gunér (27 min.) 
Skildrar 1750 – 1800-talets konstnärer Per Hilleström, Alexander Lauréus 
och Kilian Zoll. 
”Alltid ljus” av Göran Gunér (27 min.) 
Skildrar konstnärerna Carl Larsson, Anders Zorn, Ivar Arosenius och Harriet  
Becker. 
 
 
 

 



9 
 
Tisdagen den 3 november kl 14.00 – 15.10 
Tisdagen den 3 november kl15.40 – 16.50 
Föreläsare: Karl-Bertil Hake 
Ämne: Om sydskandinavisk konst från de första stenåldersfynden till 
kristnandet under Harald Blåtand. 
 
 
Tisdagen den 24 november kl 14.00 – 15.10 
Tisdagen den 24 november kl 15.40 – 16.50 
Föreläsare: Karl-Bertil Hake 
Ämne: Om dansk/skånsk kyrklig och profan konst från Harald Blåtand på 
900-talet till 1658. 
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Vandring på Möllan och i Folkets Park 
 
Tisdagen 15 september, onsdagen 16 september och 
torsdagen 17 september 
 
Vi samlas kl 10.30 framför den gamla ingången till Folkets Park, på Norra 
Parkgatan. Vandringen börjar med en återblick på Frans Suell som år 1796 
lät uppföra gården Möllevång och tio år senare anlade en park i anslutning 
till gården. Vi erinrar oss socialdemokratins födelse i stan och vilken roll 
parken hade i denna process. Vi gör en liten rundtur i parken med stopp vid 
några minnesvärda platser där. Vi passerar åter ut genom gamla ingången 
och på vår fortsatta vandring mot Möllevångstorget beser vi stadens mest 
levande konstverk, PLANKET, och tar in alla vackra tegelbyggnader, minns 
hur Malmö växte som arbetarstad och avslutar på Möllevångstorget med 
historien om Arbetets ära. 
Kl. 13 intas lunch på Krua Thai, en av de mest anrika restaurangerna runt 
torget. 
 
Anmälan sker via hemsidan, www.malmokonststudio.com  
Avgiften, 150 kr, betalas snarast efter positiv bekräftelse till Malmö 
Konststudios bankgiro 176-6591. Ange namn, arrangemang och datum vid 
betalningen. 
 
Deltagarantalet är begränsat till 25 personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Österlen med SARA – Swedish Academy of Realist 
Art och Galleri Wallner 
 
Torsdagen 1 oktober   
 
SARA är Sveriges enda utbildning i representativt avbildande med klassisk 
oljemålningsteknik. Akademin är belägen i ett f.d. skolhus i Simrishamn, 
intill kyrkogården och granne med Ester Almqvist’s ateljé. Studenterna 
kommer från hela världen, studierna är CSN-berättigade. Utbildningen har 
stora likheter med den som en gång bedrevs på konstakademierna, t.ex. i 
Stockholm och Köpenhamn. 
Galleri Wallner i Simris är ett av de mest renommerade gallerierna i Skåne 
vad gäller samtida konst. Ett flertal av konststudions stipendiater har under 
årens lopp ställt ut hos Thomas Wallner. 
 
Vi åker från Malmö Operas parkering kl 08.30 och beräknar vara på SARA 
10.00. Vid ankomsten blir vi uppdelade i två grupper och får en beskrivning 
av undervisningen och rundvisning av lokalerna samt får möjlighet att träffa 
några av studenterna där. 
Lunchen intas kl. 12.30 på anrika hotell Svea och består av gratinerad 
rödspättsfilé med champinjoner och vitvinssås. Sallad, bröd, smör, 
lättöl/vatten och kaffe ingår. 
 
Kl. 14.00 är det avfärd till Simris och besöket på Galleri Wallner. Galleristen 
själv, Thomas Wallner, tar emot oss och visar den pågående utställningen,  
Vid vårt besök kommer vi att få se verk av Hanna Sjöstrand och Marcus 
Matt. Båda är utbildade bl.a. vid Konsthögskolan i Malmö. Hanna var vår 
stipendiat år 2008. 
 
Kl. 15.30 styr vi kosan tillbaka till Malmö och beräknar vara på Malmö 
Operas parkering senast kl. 17.  
 
Anmälan, tidigast den  1 september kl. 09-00, via hemsidan, 
www.malmokonststudio.com  
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OBS: Eftersom resan är flyttad från i våras har de som då anmälde sig, 
förtur. Det innebär att endast ett fåtal platser kvarstår. 
 
Avgiften, 460 kr, betalas snarast efter positiv bekräftelse till Malmö 
Konststudios bankgiro 176-6591. Ange namn, arrangemang och datum vid 
betalningen. 
 
Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. 
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Studiecirkel i den moderna formgivningens historia  
– Konsthantverks- och konstindustridesign 1850–
1950 
Cirkelns syfte är att ge en översikt över den västerländska kulturkretsens 
moderna formgivningshistoria, från industrialismens internationella 
genombrott vid 1800-talets mitt och ca 100 år framöver, till mitten av 1950-
talet. Kursen är en fristående fortsättning på de tidigare inspelade 
internetkurserna Internationell Bildkonst, Svensk Bildkonst, Internationell 
Arkitekturhistoria och Svensk Arkitekturhistoria (samtliga fortfarande 
tillgängliga för tidigare cirkeldeltagare från kursens hemsida). 

Jan O. M. Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap, är kursledare och 
huvudföreläsare på kursen. Vi följer föreläsningarna via en dator och 
videokanon under ledning och ibland kompletteringar av Karl-Bertil Hake. 
 
Tid 13.00 – senast ca 17 i lokalen ”Sensus”, med ingång från Studentgatan 
2, våning 2. 
Lokalen rymmer 100 personer, men möbleras ”coronasäkert”, ungefär som 
C-salen i Malmö Konsthall inför föreläsningarna där. 
 
Nedan följer datum och ungefärligt innehåll för sammankomsterna.  
 

 
 
Max 40 deltagare. 
Anmälan, tidigast 5 oktober kl. 9, via hemsidan, 
www.malmokonststudio.com 

Datum Innehåll 
4/11 Industriutställningen i London 1851 

11/11 John Ruskin, William Morris, Christopher Dresser; Japonism 
18/11 Jugend; Art Noveau i England, Frankrike, Skottland och Österrike 
2/12 Gaudi. Efter 1910. Bauhaus – arkitekturen 
9/12 Bauhaus – formgivningen. Art Noveau 

16/12 Paris 1925. Modernism 
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Avgiften för studiecirkeln, som Sensus administrerar, är 850 kr. Det är alltså 
Sensus, som skickar inbetalningskort till anmälda deltagare, vilket brukar 
ske någon tid efter kursstart. 
Till detta kommer kostnaden för kaffe/te och tilltugg, som betalas till Karl-
Bertil vid sista tillfället.  
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Arrangemang av andra kulturföreningar som 
medlemmar i Malmö Konststudio inbjuds till: 
 
 
Malmö Konsthall  
Hassan Sharif – I Am The Single Work Artist  
Utställningsperiod 19.9.2020 – 10.1.2021 (ingen vernissage 
pga corona)  
  
Konsthallens höstutställning presenterar konstnären Hassan Sharif, som 
fram till sin bortgång 2016 var en pionjär inom experimentell samtidskonst i 
Mellanöstern. Han skapade sina verk av billiga vardagsmaterial i protest 
mot en elitistisk konstvärld och ses i dag som en föregångare av en hel 
generation yngre arabisktalande konstnärer. Med vandringsutställningen I 
Am The Single Work Artist introducerar Malmö Konsthall i höst ett unikt 
konstnärskap från en del av världen som svensk publik sällan har möjlighet 
att möta. Utställningen kommer till Malmö från KW Institute for 
Contemporary Art i Berlin och ska vidare till Museum of Modern 
and Contemporary Art i Saint-Étienne, Frankrike, efter att ha visats i 
Malmö.   

  

Skapande verkstad för äldre  
Torsdag 24.9 kl 13 – 15  

  
Under sommaren har Konsthallen renoverat utrymmet för skapande 
verkstäder, K-salen, och slår i september upp dörrarna till nya 
tillgänglighetsanpassade och färgglada lokaler. Den 24 september ordnar 
Konsthallen en skapande verkstad särskilt för äldre i åldern 65+. Under 
hösten kommer det under några onsdagar också att ordnas skapande 
verkstäder för vuxna. Datum på vår hemsida (www.malmokonsthall.se) när 
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det är fastslaget. Fri entré, men begränsat antal platser och föranmälan 
krävs till ylva.brannstrom@malmo.se  
 
 
Novellklubben  
Under perioden 29.9 – 18.11, två grupper  

  
I höst ordnar Konsthallen en novellklubb i samarbete med 
Lindängenbiblioteket. Vi läser noveller eller andra korta texter, tematiskt 
kopplade till utställningen I Am The Single Work Artist med Hassan Sharif. 
Deltagarna kan välja att delta på tisdagar eller onsdagar, tre träffar per 
grupp.   
  
Träffarna sker på Malmö Konsthall. Tisdagsgruppen träffas på tisdagar kl 10 
– 11.30 den 29.9, 20.10 och 17.11. Onsdagsgruppen träffas på onsdagar 
17.30 – 19 den 30.9, 21.10 och 18.11. Fri entré och gratis texter, men 
föranmälan krävs 
till ylva.brannstrom@malmo.se ylva.brannstrom@malmo.se  
 
 
 
 
 

Malmö SymfoniOrkesters Vänförening  
 
Vill du lära dig mer om klassisk musik och den slags musik som 
Malmösymfonikerna uppför så gott som varje vecka under hela året? 
 
Lennart Stenkvist, tidigare programchef på MSO och med en gedigen 
musik-CV håller i denna grundkurs som ges sju tisdagar under vintern/våren 
2021. Preliminära datum är tisdagarna 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3 
samt den 6/4 kl 15.00. Pris 850 kr. 
För mera info och anmälan vänder du dig till Anna-Lena Bengmark, tel 
0709-655 430. 
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2020 års stipendiater 
 
Varje år sedan 1968 delar Malmö Konststudio ut stipendier till konstnärer 
med anknytning till Skåne. År 2020 var stipendiesumman 8 000 kronor. 
Nedan kan du ta del av motiveringarna till årets stipendiater. 
 
Clay Ketter 

Clay Ketter blev känd för den svenska publiken i mitten av 90-talet med sina 
Wall Paintings, en slags ready-mades med referenser till Marcel Duchamp. 
Genom att flytta inslag ur hantverkarens tillvaro in i konstverken skapar han 
en brytpunkt mellan vardagsföremål och konst i ett spel mellan högt och 
lågt. 
Byggnadsmaterial bildar grunden i målningar eller väggskulpturer, där det 
underliggande arbetet blir konstverkets yta och där själva hantverket är 
konsten. 
 
Sofie Josefsson 
 
Sofie Josefssons måleri är en skön blandning av humor och saklighet.  
Med ett utsökt måleriskt handlag skildrar hon vardagens ting, där symboler, 
skevheter, klotter och spill kan trängas om uppmärksamheten.  
Former, människor och udda figurer breder ut sig över duken och kittlar 
betraktarens fantasi. 
 
Vera Ohlsson 
 
Vera Ohlsson visar i sitt konstnärliga arbete på nyfikenhet och bredd och är 
inte rädd för att prova olika material och tekniker.  
Detta i syfte att ge betraktaren möjlighet att närma sig hennes verk med 
insikten att det också finns något före och efter vår egen tid.  
Hennes känsla för äldre och samtida uttrycksformer bidrar till tankfulla 
tolkningsmöjligheter och inte färdiga slutsatser. 
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Regler vid avbeställning  
 
I enlighet med styrelsebeslut den 23 april 2019 tillämpar Malmö 
Konststudio nedanstående regler vid avbeställning av deltagande i Malmö 
Konststudios endagsarrangemang: 
 
 

- Vid avbeställning av endagsarrangemang görs ett avdrag på  
200 kr per person från den erlagda avgiften. Om du vill kan du 
överlåta din plats till annan medlem utan avgift – meddela det nya 
namnet till den styrelseledamot som tagit emot anmälningarna. 
 

- Vid avbeställning sju dagar före endagsarrangemang eller senare 
betalar du hela priset. Du kan däremot överlåta din plats till annan 
medlem utan avgift – meddela det nya namnet till den 
styrelseledamot som tagit emot anmälningarna. 

 
- Vid arrangemang med biljetter till konsert/opera mm återbetalas 

inte priset för biljetten, vilken däremot kan överlåtas. 
 
Vid flerdagarsresor anlitar Malmö Konststudio extern resebyrå som 
arrangör. Aktuell resebyrå har resegaranti enligt Paketreselag (SFS 
2018:1217) och tillämpar Allmänna Resevillkor för paketresor.  

 
Malmö Konststudio erbjuder inte avbeställningsskydd. De flesta har detta i 
sin hemförsäkring eller via kontokort. Hör med din bank eller 
försäkringsbolag! 
 
Glöm inte att skaffa eller förnya EU-kortet (europeiskt sjukförsäkringskort) 
på Försäkringskassan (nödvändigt vid ev. läkarbesök/sjukhusvistelse inom 
EU). 
 
Resorna är avsedda endast för medlemmar i Malmö 
Konststudio 
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Malmö Konststudios styrelse  
Anna-Lena Bengmark, ordförande                                          0709-655 430 
annalena.bengmark@gmail.com 
Kerste Engman   040-23 33 41 
kerste.engman@gmail.com 
Karl-Bertil Hake, vice ordförande  070-916 08 51  
karlbertil.hake@gmail.com 
Lena Hellsten                                    040-23 41 63 
konstanmalan@yahoo.se 
Eva Olson    073-0235649 
Evaols2@icloud.com    
Eva Persson, kassör   073-092 68 56 
Konstst.kassor@gmail.com                                                          
Bengt Tancred, sekreterare   076-810 92 74 
Bengt.tancred@telia.com    
                                
Suppleanter 
Ingrid Dahlkvist   070-671 41 17 
Ingrid.dahlkvist@telia.com 
Leif Erlandsson   073-732 32 36 
Leif.erlandsson@telia.com 
Britt-Marie Sundberg   0707-170 997 
brittmarie.sundberg@gmail.com 
    
 
Valberedning 
Göran Balldin      076-025 61 28  
Inger Simon      046-14 85 68 
               
Revisorer   
Ildiko Lang och Jöran Kjellin 
Revisorssuppleant 
Lars-Göran Edvardsson 


