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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. 
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Ordföranden har ordet 

 
Så har sommaren också i år gått till ända och för Malmö Konststudios 
styrelse innebär det att det nu är dags att presentera årets höstprogram. 

Vid det här laget har vi hunnit smälta alla genomförda aktiviteter enligt 
vårprogrammet, som har gett oss spännande internationella upplevelser 
blandat med en rad inhemska aktiviteter. Medlemmarnas intresse av att 
delta har varit stort och styrelsen gläds över att allt har genomförts i god 
stämning. 

Vårens utlandsresa gick som bekant till Madrid där vi besökte de flesta av 
stadens berömda museer som Museo del Prado, Museo Thyssen-
Bornemisza och Museo Reina Sofia. Vi gjorde även utflykt till den forna 
huvudstaden och El Grecos födelsestad Toledo. Att tillgången till en mycket 
duktig guide gjorde sitt för att höja upplevelsen bör också nämnas. 

Från den inhemska fronten kan vi påminna oss resan till vår svenska 
huvudstad med dess nyrenoverade Nationalmuseum som främsta 
dragplåster. En annan höjdpunkt under vistelsen i Stockholm var besöket på 
Bonniers Villa Manilla och dess konstsamling. En konstsamling som normalt 
inte är tillgängligt för enskilda besökare och som det krävdes en del 
förhandling från styrelsens sida  för att få tillgång till. Att få se 
personporträtt av Bonnierförlagets mest kända författare, målade av 
landets främsta konstnärer, var en stor upplevelse. Att få se den vackra 
villan från insidan var också en uppskattad förmån. 

Från Villa Manilla tog det oss runt 25 minuter att vandra längs vattnet för 
att nå nästa konstsamling på Waldemarsudde, där vi fick ta del av den 
permanenta konsten och utställningen ”Grez sur-Loing”  med hjälp av 
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förbokad guide. Ett besök på Konstakademien hanns också med och några 
av oss besökte dessutom Thielska galleriet, Sven Harrys konsthall och 
stockholmsoperan. 

Att välja tåg som transportmedel i Sverige kan vara vanskligt men vår resa 
fungerade utmärkt och vi kom fram på minuten i båda riktningarna. 

Hösten 2019 inleder vi med att i början av september resa till Bryssel för att 
tillsammans med vår konstguide Thomas Kjellgren studera belgiska 
symbolister. Vi bor i Bryssel och gör dagsutflykter därifrån till museer i 
landet som har symbolistisk konst. Denna resa aviserades i årets 
Vårprogram. 

I vårt Höstprogram har vi som främsta inhemska utflyktsmål valt Göteborg 
med deras fantastiska Konstmuseum, Röhsska museet, Världskulturmuseet, 
konsthallen Röda Sten samt sightseeing, både med buss och till fots, som 
dragplåster. Möjlighet finns också att på kvällarna (två) gå på konsert, 
teater eller opera/musikal. 

I höstprogrammet presenterar vi också vårens utlandsresa som denna gång 
går till Wien, se sidan 27. 

Våra resurser, varken personellt eller ekonomiskt, räcker tyvärr inte till för 
utskick via frimärksposten utöver vår- och höstprogrammen. Flera av våra 
arrangemang planeras mellan våra två årliga program och distribueras 
därför till er, medlemmar, via e-post. För dig, som inte har tillgång till e-
post, kan det innebära att du missar att få del av underättelser om 
aktiviteter som du kanske velat delta i. Detta kan t ex gälla resorna till 
Österlen, Wanås och Göteborg. 

Jag uppmanar därför dig som inte har tillgång till dator eller e-post att be 
någon konststudiovän att informera dig när nytt erbjudande kommit med 
e-post eller att gå till något av stadens bibliotek och där med jämna 
intervaller gå in på vår hemsida www.malmokonststudio.com 

Om du är användare av e-post och ändå inte fått mail från Malmö 
Konststudio under det senaste halvåret beror det sannolikt på att du missat 
att anmäla din e-postadress eller på att du kan ha bytt e-postadress och 
missat att informera styrelsen. 
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Utöver alla dagsarrangemang fortsätter vi med våra tisdagsföreläsningar på 
Malmö Konsthall kl 14.30.  

Som vanligt – Mycket välkommen att anmäla dig till våra olika 
arrangemang. Från vilket datum du kan anmäla dig står i varje presentation. 
  

För Malmö Konststudios styrelse 

Anna-Lena Bengmark 
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Liksom tidigare, är du som medlem, också 
välkommen att lämna förslag till programpunkter. 
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Föreläsningar 
 
Lokal: Föreläsningarna äger rum i Konsthallens föreläsningssal, 
S:t Johannesgatan 7 i Malmö, kl 14.30. Ingen föranmälan. Ingen avgift för 
medlemmar. 
 
 
Tisdagen den 20 augusti kl. 14.30    
Föreläsare: Thomas Kjellgren, konstvetare, tidigare chef för Kristianstads 
konsthall. 
Ämne: Thomas Kjellgren ska inför Konststudions resa till Bryssel i början av 
september föreläsa om den belgiska symbolisterna. Föreläsningen vänder 
sig främst till deltagarna i resan men är öppen för alla medlemmar. 
 
Tisdagen den 29 oktober kl. 14.30 
Föreäsare: Björn Fritz, konsthistoriker vid Lunds universitet 
Ämne:”Konsten och datorspelen – traditionellt bildberättande i nya 
former”. 
 
Tisdagen den 12 november kl 14.30 
Föreläsare: Thomas Kjellgren, konstvetare, tidigare chef för Kristianstads 
konsthall. 
Ämne: Årets konstbiennal i Venedig. 
 
Tisdagen den 10 december kl 14.30 
Filmvisning: ”Konsten är kärlekens facit” heter filmen om målaren, 
tecknaren och skulptören Bror Hjort. Mycket i hans konst är sensuellt och 
tillgängligt. Det betyder inte att hans väg till uttrycket var lättfunnen eller så 
lekfullt enkel och folklig som det kan tyckas. Tid: 29 minuter. 
Helene Schjerfbeck ”Brev och målningar från ett konstnärsliv 1862-1946”. 
Filmen bygger på en stor utställning av hennes konst på Waldemarsudde. 
Skådespelaren Lena Strömdahl läser ut Helene Schjerfbecks brev.  
Tid: 22 minuter. 
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Föreläsningsserie: 
 
NORDISK KONST 1718 – 1914 
Tisdagen den 17 september, tisdagen den 24 september och 
tisdagen den 1 oktober. 
 
Med utgångspunkt i höstens stora utställning på Statens Museum for Kunst 
i Köpenhamn – Dansk guldålder: konst mellan två katastrofer - kommer 
höstens föreläsningsserie ( 3 x 90 minuter) att handla om nordisk konst 
under 1700- och 1800-talen samt modernismens födelse fram till första 
världskrigets utbrott.  
 
Under loppet av 1700-talet börjar de värsta fientligheterna mellan Danmark 
och Sverige klinga av och båda länderna kan ägna kulturen en allt större 
uppmärksamhet. Sverige fick sin Kungliga Konstakademi 1734 och Danmark 
följde efter 1754. Med konstakademiernas födelse, den framväxande 
rokokon och övergången till nyklassicismen inleds den utveckling som i 
Danmark leder fram till ”guldåldern” och i Sverige till göticism, friluftsmåleri 
och nationalromantik. Under perioden utvecklar också Norge och Finland 
nationella identiteter som kommer till tydliga uttryck i konsten. Vid 
sekelskiftet 1900 sker också ett paradigmskifte då den framväxande 
modernismen leder även den nordiska konsten in på helt nya vägar. Men 
det är en annan historia ….  
 
Om detta handlar Britte Montignys föreläsningsserie vid tre tillfällen; i 
september och oktober. 
 
Plats: Malmö Konsthalls föreläsningssal kl 14.30 – 16.15.  
15 minuters paus efter ca 45 minuter. 
 
Pris: 300 kr för samtliga föreläsningar. 
 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bengmark@gmail.com alt. 
tel/sms till 0709-655 430. 
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Avgiften betalas snarast – efter att du fått positiv bekräftelse på din 
anmälan – till föreningens bankgiro 176-6591. Ange ditt namn och 
arrangemanget på inbetalningen. 
 
_____________________________________________________ 
 
 

Studiecirkel i allmän (ht 19) och svensk (vt 20) 
arkitekturhistoria 
med början onsdagen den 18 september kl 13.00 
 
Studiecirkeln sker i samarbete med Sveriges Konstföreningar/Gästrikland 
och universitetslektor Jan O M Karlsson. 
Föreläsningarna ges via nätet och lokal är Sensus på Studentgatan 4, 211 38 
Malmö 
Deltagarna kan alltid nå föreläsningarna ”i datorn” via lösenord.  
 
I höst stiftar vi bekantskap med den västerländska kulturkretsens 
internationella arkitektur, från Mesopotamiens trappstegstempel och 
Egyptens pyramider till 1900-talets glas- och betongarkitektur och nutidens 
high-techskyskrapor. 
 
Följande onsdagar gäller i höst, alla med starttiden kl. 13.00 och med slut 
senast kl. 17: 
18/9, 25/9, 2/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 4/12, 11/12 
 
Cirkeln har pågått i ett antal terminer med olika teman. Inför höststarten 
finns ännu en handfull platser kvar. 
 
Kostnaden är 850 kr och administreras av Studieförbundet Sensus. 
 
Cirkeln leds av Karl-Bertil Hake som också tar emot/besvarar frågor och 
anmälningar via e-post, karlbertil.hake@gmail.com 
 
  



10 
 

 
 
Sensommarutflykt till Österlen i Ellen Trotzigs 
fotspår med andra kvinnliga konstnärer och Kivik 
Art Centre 14/8 och 21/8. 
 
Färden utgår som vanligt från Malmö Operas parkering. Vi besöker först 
Tomelilla Konsthall där Stiftelsen Tomelilla Konstsamling presenterar 
utställningen ”Kvinnor i konsten”, ett urval av ca 20 kvinnliga konstnärer 
bl.a Tora Vega Holmström, Ester Almqvist och Ellen Trotzig. 
 
Vi fortsätter till Simrishamn där vi äter tidig lunch på Röken by Sonesson, 
en liten trevlig restaurang alldeles vid havet och Tommarpsåns mynning. 
Därefter går vi en kort stadspromenad (ca 15 min) genom staden i Ellens 
fotspår fram till Österlens museum. Här fördjupar vi oss i Ellens liv och verk, 
ca femton av hennes verk visas. 
 
Färden går nu vidare norrut mot Kivik Art Centre med sin skulpturpark. 
Via bussen kan vi se en stor del av landskapet som utgjorde 
Ellens motivkrets och inspirationskällor. 
Väl framme vid KAC tar vi en skogspromenad (45-60 min) och stiftar 
bekantskap med de senast tillkomna skulpturerna ” Nine Towers” av Sol 
Lewitt från 2018, årets skulptur ”Biblioteca” av Ulla Viotti samt många 
andra spännande skulpturer. 
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Tidsschema: 
09.00 Avresa Malmö Operas parkering 
10.15 Ankomst Tomelilla Konsthall med guidad visning 
12.00 Lunch (stekt sill öl, mineralvatten, kaffe med liten kaka ingår). 
14.00 Österlens museum med guidad visning 
16.00 KAC med guidad visning 
18.30 ca åter Malmö Operas parkering 
 
Pris: 715 kr insättes på vårt bg 176-6591  efter bekräftelse på din anmälan. 
Anmälan  snarast till Agneta Hansson helst via e-post till  
Agneta.hansson.20@gmail.com alt. mobiltel/sms 0701-436561. 
Glöm inte ange vilken dag du väljer! 
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Bussutflykt till Wanås slotts internationella Skulpturpark 
onsdagen den 4 september  

Förra året firade Wanås slotts Skulpturpark 30-årsjubileum där över 70 
permanenta konstverk ingår i samlingen. I år heter utställningen ”Not a 
single story ll”. 

Utställningen breder ut sig i skulpturparken, upp i trädtopparna och in i 
byggnaderna och tar plats och förvandlar landskapet. I sommarens 
internationella grupputställning samsas storslagna och vardagsnära 
berättelser gestaltade i konstverk influerade av plats, historia, identitet och 
vardag.  

Årets inbjudna konstnärer är; Latifa Echakhch, Lungiswa Gqunta, Lubaina 
Himid, Marcia Kure, Santiago Mostyn & Anike Joyce Sadiq. Från Sverige 
kommer Gunilla Klingberg & Peter Geschwind, som har skapat ett jättemoln 
inne bland träden.  
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Avfärd kl.10.00 från Malmö Operas parkering 

Vi börjar vårt besök med att äta lunch kl. 12.00 på Wanås restaurang. De 
som vill äta vegetariskt ska anmäla det vid bokningen. Det blir en kötträtt 
eller fisk vilket man själv väljer vid anmälan. 

Kl. 13.30 får vi en guidad tur genom skulpturparken som tar 90 minuter. 
Därefter blir det en timme på egen hand att gå runt i slottsparken. 

Bussen kör tillbaka till Malmö kl. 16.00 och är beräknad framme i Malmö 
vid 18-tiden. 

Priset på resan inkl. lunch, dryck vatten eller öl, entréavgift + guidning är 
625 kr, som betalas senast efter bekräftad anmälan till Malmö Konststudios 
bankgiro  176-6591. 

Anmälan görs till Britt-Marie Sundberg tidigast den 20 juni; 
brittmarie.sundberg@gmail.com  eller tel: 070 71 70 997    

Deltagande är begränsat till 32 personer 
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En vandring i tid och rum från Stortorget till 
Gustav Adolfs torg 
 
Måndagen 16 september, torsdagen 19 september och torsdagen 
26 september 
 
Vi samlas kl 11.00 vid statyn av ”tjocke Karl” på Stortorget. Bland mycket 
annat berättas historien om hur han hamnade där och vem herrarna i 
medaljongerna är och varför just de finns med. Vi skådar ett antal andra 
kungars rum och boenden och lär oss lite om Rådhusets skulpturer. Ett 
svunnet Helgeandskloster och en gammal brunn kommer till livs. Apotekare 
Teschs skapelse med väggreklamen och andra hus på torget hör vi om. 
Längs Södergatan passerar vi bl.a. renässanshus, spetälskehus, gamla 
biografer, rester av medeltida gatunät och andra ting att förundras inför. 
Gustav Adolfs torg, den forna beteshagen, med dess Riviera, teater, andra 
palats och utsmyckningar blir vårt slutmål. 
Kl 13 avslutar vi med lunchbuffé inkl. vatten och kaffe på Sankt Marcus 
Vinkällare.  
 
Anmälan, tidigast 19/8, till Karl-Bertil Hake, karlbertil.hake@gmail.com 

Avgiften, 180 kr, betalas snarast efter positiv bekräftelse till Malmö 
Konststudios bankgiro 176-6591. Ange namn, arrangemang och datum.  

Deltagarantalet är begränsat till 25 personer/tur. 
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Malmö Konsthall visar: 
 
The Invisible Enemy Should Not Exist 
Torsdagen den 3 oktober kl. 14.15 
 
I spåren av USA:s invasion av Irak 2003 försvann över 8.000 konsthistoriska 
föremål från Iraks nationalmuseum i Bagdad, som en följd av plundringar av 
museet. Det är inte bara en nationell förlust utan en förlust för hela 
mänskligheten, som Michel Rakowitz utrycker det. 
 
Sedan 2007 har den amerikansk-irakiske konstnären arbetat med att söka 
återskapa de försvunna historiska objekten med hjälp av varuförpackningar 
och tomma konservburkar för produkter från Mellanöstern, som kan köpas 
i USA. 
 
Konstnären söker genom denna gestaltning att återskapa statyer och 
konstföremål från arkeologiska fyndplatser som systematiskt och medvetet 
förstördes av den religionspolitiska totalitära islamiska staten (IS) i Irak. 
Rakowitz kallar detta projekt; ”The invisible enemy should not exist” 
 
Malmö Konsthall visar Room G, The Northwest Palace of Nimrud 2018. Det 
är en serie reliefer som tidigare fanns i ett assyriskt palats och som 
upptäcktes vid en arkeologisk utgrävning av den historiska staden Nimrud, 
belägen söder om Mosul. Staden sprängdes och jämnades med marken av 
IS under 2015. 
 
Till utställningen har nu bokats en privat visning under 45 minuter. Vi tar 
med oss Konststudions whispers, så tag gärna med er egna hörlurar. 
 
Tid och plats: Torsdagen den 3 oktober kl. 14.15 i Malmö Konsthalls entré.  
Goda möjligheter finns att på plats inta lunch och kaffe. 
 
Pris: 70 kr. 
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Anmälan: Anmälan görs tidigast den 26 augusti kl.10.00 genom e-post 
till: christian.sylwander@gmail.com. (Enbart  medlemmar utan e-
postadress kan anmäla sig genom sms till 0730-646151). 
  
Observera att maximalt deltagarantal är 30 personer. 
Efter positiv bekräftelse betalas avgiften in på Malmö Konststudios 
bankgiro 176-6591.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

”DANSK GULDALDER” på Statens Museum for 
Kunst i Köpenhamn 
onsdagen 9 oktober; fredagen 11 oktober; onsdagen 16 oktober 
(samt eventuellt fredagen 18 oktober) 

 
I samarbete med Nationalmuseum i Stockholm visar Statens Museum for 
Kunst i höst utställningen ”Dansk guldålder – världskonst mellan två 
katastrofer” 
 
(Den första katastrofen var Napoleonkriget med bl.a. bombningen av 
Köpenhamn 1807; den andra katastrofen var det dansk-tyska kriget 1864). 
 
Fler än 300 verk ingår – däribland målningar av redan kultförklarade 
konstnärer som Eckersberg, Købke, Hansen, Marstrand och Lundbye. 
Danmarks olyckliga val av sida i Napoleon-kriget lämnade landet politiskt 
och ekonomiskt utarmat. Närmast som en paradox ledde katastrofen fram 
till en kulturell blomstringstid som saknar sitt motstycke i Danmarks 
historia. 
Detta gäller inte minst bildkonsten, där tre generationer konstnärer skapade 
ett parallellt universum där vardagens elände lyste med sin frånvaro och 
ersattes av en så innerlig skönhet att den alltjämt, ca 200 år senare, slår 
världen med häpnad. 
I fokus står hemmet, familjen, den danska naturen och stilla dagar bland 
Roms ruiner och tavernor. 
 
Vår guide på utställningen är Britte Montigny. 
 
Samling senast kl 08.30 på Malmö Central utanför Pressbyrån. Var och en är 
då försedd med ToR-biljett till Köpenhamn. 
Vi tar tåget 08.53 (sätter oss långt fram i tåget) och åker till Nørreports 
station  Därifrån går vi till fots till Statens museum for Kunst – en promenad 
på ca 10 minuter. 
(Den som vill stiga på tåget vid Triangeln eller Hyllie gör naturligtvis det. 
Meddela gärna vid anmälan!) 
 



18 
 
Efter Brittes visning av utställningen på SMK går vi gemensamt en kort 
promenad runt hörnet till restaurang UNDER URET vid Sølvtorvet, där det 
klockan 13 serveras lunch: 
Hjemmelavede fiskefrikadeller med citronsauce, vin/öl/vatten, samt kaffe 
med en liten kaka. 
 
Efter lunchen skiljs vi åt och resten av dagen disponeras fritt. Returbiljetten 
gäller i 24 timmar och den kan även användas inom Köpenhamn på alla 
bussar, S-tog och metro. 
 
Pris för turen inklusive entré, 1,5 timmas guidning, lunch med dryck, kaffe 
och kaka: 695 kronor. 
 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark: annalena.bengmark@gmail.com 
alt. tel/sms 0709-655 430 tidigast den 2 september klockan 09.00. 
 
Max 26 deltagare per resa. 
Avgiften betalas snarast – efter att du fått positiv bekräftelse på din 
anmälan – till Malmö Konststudios bankgirokonto 176-6591. Ange ditt 
namn, arrangemang och datum. 
 
OBS att anmälan blir definitiv först sedan utflykten är betald. 
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Kulturresa till Göteborg med buss onsdagen den  
6 november – fredagen den 8 november (två 
nätter) 
 
ONSDAG 
Kl. 08.00 Avresa från Malmö Operas parkeringsplats.    
Kl. 10.00 Besök på Mjellby museum. Utställning: ”I nytt ljus“ med konst av 
den svenska konstnären Greta Knutson-Tzara, dada och surrealist.  
Kl. 12.00 Lunch på Laxbutiken i Heberg inkl. måltidsdryck och kaffe. 
(Varmrökt lax, grön ärtcreme o kokt potatis. Bröd, smör, lättöl/mineralvatten, kaffe 
o kaka). 
Kl. 14.30 Incheckning på Hotel Opalen.  
Kl. 15.10 Med buss till Konstmuseet. 
Kl. 15.30 Guidad visning av Göteborgs Konstmuseum, som är öppet till kl. 
20.00. 
Möjlighet till enkel måltid el. middag på Konstmuséets restaurang ”Mr P”. 
Kvällen fri. 
 
Tips: Denna kväll ger Göteborgsoperan ”Carmen” kl. 19.00 med Patrik 
Ringborg som dirigent. Du kan också se ”Madame Bovary” på Folkteatern. 
Vill du lyssna på Göteborgs Symfonikerna uppför de Mahlers Des Knaben 
Wunderhorn kl. 19.30 med Katarina Karnéus och Hanno Müller-Brachmann 
som solister.   
 
 
TORSDAG 
Kl. 09.00 Sightseeing i Göteborg med buss och lokal guide.   
Bussen lämnar av oss vid Konsthallen Röda Sten. 
Kl. 11.15 Guidad visning av Konsthallen. 
Kl. 12.30 Lunch på Restaurang Sjömagasinet. (Dagens fångst.) 
Kl. 14.00 Besök på Göteborgs konsthall (busstransport från Sjömagasinet). 
Kort promenad från Konsthallen till Röhsska Museet. 
Kl. 16.00 Guidad visning av Röhsska Museet, som är öppet till kl. 20.00. 
Kvällen fri. 
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Tips: Operan ger musikalen ”Oliver” kl. 19.00 och Folkteatern ger ”Madame 
Bovary” kl19.00. 
Symfonikerna uppför Mahlers Des Knaben Wunderhorn med Katarina 
Karnéus (mezzosopran) och Hanno Müller-Brachmann (baryton) som 
solister. 
FREDAG 
Kl. 09.30 Utcheckning från hotellet; bagaget läggs i bussen. 
Kl. 09.45 avgår bussen till Gustaf Adolfs torg. 
Kl. 10.00 Skulpturrunda till fots med lokal guide. 
Kl. 12.30  Skulpturrundan avslutas vid Götaplatsen, där bussen väntar för 
färd till Världskulturmuseet.  
Kl. 13.00 Visning av museet. 
Kl. 14.15 Lunch på Världskulturmuseet. (Buffet). 
Kl. 15.30 Hemfärd 
Stopp för kaffe (ingår ej i resans pris) vid Laxbutiken i Heberg där man också 
kan handla fisk inför helgen. 
 
Resans pris: 
5 600 kr vid 34 personer 
6 100 kr vid 30 personer 
6 900 kr vid 25 personer 
 
Tillägg för enkelrum: 1 450 kr 
 
Ingår i resans pris: 
Helturistbuss ToR Malmö Göteborg. 
Två hotellnätter på Hotel Opalen inkl. frukost. Centralt beläget, 600 meter 
från Liseberg. 
Tre luncher inkl. 1 glas vin/öl/mineralvatten samt kaffe. 
Besök på museer med lokala guider enl. program. 
Whispers. 
Guidad sightseeing med buss och lokal guide (torsdagen). 
Guidad skulpturrunda till fots med lokal guide (fredagen). 
 
Resans arrangör: ReseExperten , tel 040-101810. 
Reservation för prisändringar som ReseExperten inte kan påverka. 
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Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bengmark@gmail.com  
alt. tel/sms  0709/655 430. Anmäl samtidigt om du har speciella önskemål 
ang. måltiderna. Snarast efter anmälan, när du fått positiv bekräftelse på 
din anmälan, ska anmälningsavgiften om 2 500 kr betalas till ReseExpertens 
bankgiro 943-2105. 
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ROSKILDE DOMKYRKA OCH ARKEN 

Tisdagen den 19 och fredagen den 22 november 

Vi åker från Malmö Operas parkering kl. 09.00 med Britte Montigny som 
guide. 
Vi inleder med ett besök i Roskilde domkyrka som också är kunglig 
gravkyrka och sedan 1995 världskulturarv. På biskop Absalons initiativ 
började i slutet av 1100-talet en tegelkyrka att byggas på den plats där 
Harald Blåtand ett par hundra år tidigare låtit uppföra en stavkyrka. Under 
de dryga 800 år som passerat sedan Absalons dagar har kyrkan om- och 
tillbyggts så många gånger att den i dag illustrerar den (kyrko)arkitektoniska 
historien från tidig medeltid till dags dato. För det senaste tillägget – 
Andreaskapellet som invigdes 2010 - svarar Peter Brandes (som också byggt 
Vejleå kirke som Konststudion besökte för ett par år sedan). Men Roskilde 
domkyrka framstår inte bara som en provkarta över arkitekturstilar.  Kyrkan 
hyser också 40 kungliga gravar som i koncentrerad form återspeglar ca 
1000 års dansk historia, låt vara att Harald Blåtands grav aldrig återfunnits. 
Den senaste kunglighet som begravdes här var Drottning Ingrid som avled 
år 2000. Drottning Margretes sarkofag som skapats av Bjørn Nørgaad bidar 
(övertäckt) sin tid i Birgittakapellet. 
Från Roskilde tar oss bussen till Ishøj havn där lunch väntar ca kl 12 på Café 
SeSa. På Café SeSa serveras ”dansk platte”, ett glas öl/sodavatten/vin ingår 
samt kaffe. 
Efter lunchen kör bussen oss den korta sträckan till Arken. Kl 14 guidar 
Britte  i utställningen Elsket af Picasso: Kaerlighedens magt som lyfter fram 
ett motivtema som låg Picasso själv mycket varmt om hjärtat nämligen 
”Målaren och hans modell”. Med hjälp av generösa inlån från 
Picassomuseet i Paris får Arkens besökare nästan bokstavligt komma 
Picasso in på livet. Den karismatiske konstnären omgav sig med kvinnor 
som han hade kortare eller längre förhållanden med. Några blev hans 
älskarinnor, några också hans hustru – alla ”samarbetspartners” i 
modellmålningarna som ytterst handlar om parets relationer. De verk – 
målningar, skulpturer, etsningar – som han skapade på temat återspeglar 
inte bara stilförskjutningar i hans konst utan också känslostämningar. I 
princip kan de – också enligt Picasso själv - läsas som öppenhjärtiga 
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dagböcker över ett liv som präglades av kärlek och förtvivlan, turbulens och 
fabelaktiga framgångar. 
Från Arken återvänder bussen till Malmö och vi beräknar vara tillbaka ca kl 
17. 
Pris för resan med buss via bron, entréer, Britte Montignys visningar samt 
lunch (inkl dryck och kaffe) blir 1.085 kronor. Ange vid anmälan om 
specialkost önskas t ex vegetarisk. 
Anmälan till Eva Olson helst via e-post: evaols2@icloud.com (eller telefon 
073 0235649) tidigast 1 oktober kl  9. 
 
Avgiften betalas snarast - efter att du fått positiv bekräftelse på din 
anmälan – till föreningens bankgirokonto 176-6591. 
Ange ditt namn, arrangemang och datum! 
OBS! Anmälan blir definitiv först sedan resan är betald. 
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Besök hos Kristina Müntzing i hennes ateljé och på 
galleriet Digitaliseum 
 
Torsdagen 25 november kl 16.00 
 
Kristina är en av Malmö Konststudios stipendiater år 2019, med 
motiveringen: 
”Kristina Müntzing utgår i många av sina konstverk från gamla arkivbilder 
på kvinnor i textilindustrin och kombinerar det med bland annat tyg och 
olika band. Fotografierna strimlas och omvandlas till kollage. Hon använder 
konsten och hantverket i syfte att skapa ett visuellt språk för att påminna 
om och lyfta fram de förhållanden under vilka dessa kvinnor levde och 
verkade i.” 
Vi hälsas välkommen till hennes ateljé, där Kristina berättar om sin konst 
och visar några av sina verk. 
 
Därefter besöker vi – i samma byggnad – galleriet Digitaliseum, där dess 
grundare, Fredrik Weerasinghe, berättar om dess verksamhet. 
Digitaliseum, som grundades 2014, visar svensk och internationell 
samtidskonst av både nya samt etablerade konstnärer vilka arbetar inom 
det digitala formatet som utgångspunkt.  
 
Samling kl 16.00 utanför ingången till ateljébyggnaden på Lodgatan 1. Från 
Malmö C går t.ex. buss 32, som stannar på Borrgatan 3, precis runt hörnet 
av ingången till byggnaden. 
 
Anmälan, tidigast 28/10, till Karl-Bertil Hake, karlbertil.hake@gmail.com 

Avgiften, 60 kr, betalas snarast efter positiv bekräftelse till Malmö 
Konststudios bankgiro 176-6591. Ange namn, arrangemang och datum.  

Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. 
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Malmö konstmuseum visar: 
Migration: Spår i en konstsamling 
 
Torsdagen den 5 december kl.13.45 på Malmö Konstmuseum 
 
Hur har konstnärer under de senaste hundrafemtio åren förhållit sig till 
begreppet exil? Viktiga svar kan ges genom att söka spåren i Malmö 
Konstmuseums museisamling. I den här presentationen riktas ljuset på just 
migrationens olika erfarenheter. Bland konstnärerna finns bla, Isaac 
Grünewald, Sven X:et Erixson, Peter Weiss, Öyvind Fahlström, Gerhard 
Nordström, Lotte Laserstein och Meriç Algün. 
 
Ett märkvärdigt händelseförlopp utspelade sig i Malmö Museer våren 1945. 
Med initiativet Vita bussarna fylldes plötsligt staden av flyktingar från de 
öppnade koncentrationslägren och befintliga lokaler blev snabbt överfulla. 
Den resolute museichefen Ernst Fischer beslöt då att över en natt omvandla 
museet till en förläggning med hundratals sovplatser. Händelsen skildras 
fantasifullt av Sven X:et Erixson i en monumentalmålning. Men även de som 
härbärgerades på museet lämnade teckningar efter sig som numera ingår i 
samlingen. Små verk på papper som skildrar livet i koncentrationslägren 
med både skräck och vänskap.  
 
En annan grupp konstverk berättar om det ökade politiska medvetande och 
engagemang för världshändelser som präglade delar av konstvärlden under 
1960- och 70-talen. Utöver det visas en rad helt samtida verk som på olika 
sätt kommenterar bilden av migration i en globaliserad värld. 
  
Malmö konstmuseums samling tillhör en av landets rikaste. Verken som 
visas spänner från 1800-talet till idag och fokus ligger på konstnärer som 
levt och arbetat i exil, eller som arbetat med exil och migration som motiv. 
  
Till utställningen har nu bokats en privat visning under 45 minuter. Vi tar 
med oss Konststudions whispers, så tag gärna med er egna hörlurar. 
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Tid och plats: Torsdagen den 5 december kl. 13.45 i Malmö Konstmuseums 
entré.  
Goda möjligheter finns att på plats inta lunch och kaffe. 
 
Pris: 70 kr. 
 
Anmälan: Anmälan görs tidigast den 4 november genom e-post 
till: christian.sylwander@gmail.com. (Enbart medlemmar utan e-postadress 
kan anmäla sig genom sms 0730-646151).  
 
Efter positiv bekräftelse betalas avgiften in på bankgiro 176-6591. 
Observera att maximalt deltagarantal är 30 personer. 
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Konstresa till Wien 13 – 18 april 2020 
 
Precis efter påsk, när våren förhoppningsvis har kommit till Wien, åker vi dit 
för att ta del av allt som denna fantastiska konststad har att bjuda. 
Kunsthistorisches Museum är en veritabel skattkammare med verk av alla 
de stora mästarna –   Bruegel, van Eyck, Dürer, Rembrandt, Vermeer, Tizian, 
Caravaggio, och många flera. 
I det s.k.  Museumsquartier finns: Leopold Museum har bl.a. världens 
största samling av Egon Schiele, och MUMOK (Museum moderner Kunst) 
med samtidskonst – Warhol, Picasso, Beuys m.fl. 
 
Vi bor mycket centralt på eleganta Steigenberger Hotel Herrenhof, och vi 
går gemensamt till fots till de olika museerna och restaurangerna – utom 
när det anges buss eller U-Bahn i programmet. Dessa promenader är på 
mellan ett par hundra meter och en kilometer. 
 

MÅNDAG 13/4 

10.10 Avresa från Kastrup, Austrian Airways OS 302.  
11.55 Ankomst Wien, Flughafen Schwechat. 
Vår svensktalande guide, Birgitta Kleisinger, tar emot oss på flygplatsen. 
Sightseeing med buss, inklusive besök på  Hundertwassers KunstHausWien. 
18.30 Incheckning på Steigenberger Hotel Herrenhof. 
20.00 Gemensam middag på hotellet. 
 

TISDAG 14/4 

9.30 går vi gemensamt från hotellet. 
10.15 Guidat besök på Kunsthistorisches Museum, (gruppen delas, en 
svensk- och en engelsktalande guide). 
13.00 Lunch på restaurang Glacis Beisl. 
15.00 Besök på  Leopold museum (gruppen delas, en svensk- och en 
engelsktalande guide). 
Efter visningen tillbaka till hotellet – eller promenad på egen hand i stan. 
Kvällen fri. Middag på egen hand. 
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ONSDAG 15/4 

9.30 går vi gemensamt från hotellet.. 
10.15 Guidat besök på Mumok (Museum moderner Kunst), engelsktalande 
guider. 
13.00 Lunch på restaurang Palmenhaus. 
Busstransfer till Otto Wagners Postsparkasse och därifrån till Oberes 
Belvedere. 
16.00 Guidat besök på museet som innehåller prins Eugen av Savojens stora 
konstsamling. (En svensk- och en engelsktalande guide). 
Åter till hotellet på egen hand med U-Bahn. 
Kvällen fri. Middag på egen hand. 
 
TORSDAG 16/4 

9.30 går vi gemensamt från hotellet. 
10.15 Guidat besök Museum Albertina. Tonvikt på grafik, bl.a. Dürer och 
Michelangelo, engelsktalande guider. 
13.00 Lunch på Augustinerkeller. 
14.30 Två timmars rundvandring med guide i centrala Wien –Loos Haus, 
Ankeruhr, Hrdlickas monument mot krig och fascism (Mahnmal gegen Krieg 
und Faschismus), med mera. (Svensktalande guide – med whispers). 
 Kvällen fri.  Middag på egen hand. 
 

FREDAG 17/4 

9.30 går vi gemensamt från hotellet.. 
10.15 Guidat besök på Wiener Sezessions utställningsbyggnad – 
jugendarkitekturens pärla från 1898 med Klimts Beethovenfris. (En svensk- 
och en engelsktalande guide). 
Därifrån en kort promenad  till Otto Wagners Majolikahaus – som vi 
beundrar från utsidan. 
Lunch på egen hand och därefter fri eftermiddag. 
19.00 Busstransfer från hotellet till Neustadt am Walde. 
19.30 ”Heuriger-middag” på Gasthof Fuhrgassl-Huber. 
22.00 Busstransfer åter till hotellet. 
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LÖRDAG 18/4 

12.30 Busstransfer till flygplatsen. 
15.15 Flygavgång, Austrian Airways OS 303 . 
17.00 Ankomst Kastrup. 
 

Utöver det som finns med i programmet finns möjlighet  att på egen hand 
besöka MAK – Museum für angewandte Kunst, dvs designmuseet, som har 
intressanta samlingar av möbler, textilier, mattor, glas, porslin – mycket i 
jugendstil. Stubenring 5. Öppet 10-18, tisdagar 10-22. 
 
Man kan också besöka Sigmund Freuds hem/mottagning/museum på 
Berggasse 13. 
Det är öppet alla dagar mellan 10 och 18. 
 
På lördag förmiddag är det loppmarknad på Naschmarkt. 
 
Som kvällsaktiviteter finns följande förslag: 
Tisdag: Balett på Staatsoper. 
Onsdag:: Parsifal på Staatsoper, 
Torsdag: Rosenkavaljeren på Staatsoper, eller Den brinnande ängeln på 
Theater an der Wien. 
 

Pris per person: SEK 17.950:- vid 35 personer 
  SEK 18.950:- vid 30 personer 
  SEK 19.950:- vid 25 personer 
 
Inkluderande:    
- Flygresorna i ekonomiklass 
- 5 nätter i dubbelrum inkl. frukost 
- 1 middag på hotellet (inga drycker ingår) 
- svensk guide måndag till fredag 
- busstransporter enligt program 
- museibesök med guidning enligt program 
- Whispers 
- U-Bahn från Oberes Belvedere till hotellet 
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- 3 luncher inkl. 1 glas vin/öl och kaffe 
- ”Heuriger” middag inkl. vin/öl och kaffe 
- marginalmoms för gruppresor inom EU 
 
Enkelrumstillägg: 4.950:- 
 
Tyvärr är tillägget för enkelrum högt, främst beroende på att hotellen 
huvudsakligen har dubbelrum och att de som bokar enkelrum oftast får 
disponera ett dubbelrum. Anmäl gärna om du önskar dela rum med någon 
medlem av samma kön. Om möjligt – hjälper styrelsen till med detta. I 
annat fall utgår enkelrumstillägg. 
 
Reservation för prisändringar samt ändringar i tidsschemat för 
programmet. 
 
 
Hotell: 
Steigenberger Hotel Herrenhof  
 
Guide: 
Birgitta Kleisinger 
 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bengmark@gmail.com 
alt.tel/sms 0709-655 430. 
Snarast efter anmälan, när du fått positivt bekräftelse, ska 
anmälningsavgiften om 3 000 kr betalas till ReseExpertens bankgiro 943-
2105. 
Anmäl samtidigt om du har speciella önskemål ang. måltiderna. 
 
Resans arrangör: ReseExperten, tel 040-10 18 10. 
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Arrangemang av andra kulturföreningar som 
medlemmar i Malmö Konststudio inbjuds till: 

 
Hjalmar Gullberg-sällskapet 
Den 21 oktober kl. 18.00 i Hjalmar Gullbergrummet 
 
Irene Andersson berättar under rubriken ”Elin Wägner och Hjalmar 
Gullberg. Vänskap, dikter och litterära akademier”. 

 
 

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 hösten. Du 
kan välja om du vill gå på eftermiddagar eller på kvällstid. 
Pris 850 kr. 
Mera info och anmälan lämnas av Anna-Lena Bengmark, tel 0709-655 430. 
 
 

DANSKT-SVENSKT FÖRFATTARSÄLLSKAP 
 
anordnar även i höst ett program med författarpresentationer av nya 
svenska och danska böcker. 
Arrangemanget äger rum i Hjalmar Gullberg-rummet på Malmö 
Stadsbibliotek måndagen den 4 november med början kl 18. 
Ingen anmälan behövs, men eventuella frågor kan 
besvaras av Bengt Liljenberg tfn 040-91 75 42.     
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Inbjudan från Malmö Konsthall     Se även sidan 15! 
Michael Rakowitz -The Invisible Enemy Should Not Exist 
  
Michael Rakowitz är en amerikansk-irakisk konstnär som har dedikerat sitt 
liv åt att återskapa stulna, försvunna och förstörda konstföremål från det 
krigsdrabbade Irak. Bara från Iraks nationalmuseum plundrades det 15 000 
objekt i svallvågorna av USA:s invasion 2003. Senare skulle IS komma att 
skövla oersättliga kulturhistoriska områden med berått mod.  
  
Som material har Rakowitz valt att arbeta med olika sorters vardagsföremål 
från mellanöstern som trots konflikter och blockader funnit sin väg till USA. 
Konservburkar som innehållit dadelsirap, färgglada förpackningar och 
mycket annat som väcker minnen och känslor hos den irakiska diasporan. 
På Malmö Konsthall i höst kommer vi bland annat visa grandiosa reliefer 
som prytt väggarna i en Assyrisk festsal som IS förstörde 2015 med 
bulldozers och sprängämnen. Nu är de återskapade i Michael Rakowitz 
alldeles speciella tappning.  
  
Här är ett litet urval av programpunkter som vi hoppas ska intressera 
Malmö Konststudios medlemmar. Det kommer hända mycket på Malmö 
Konsthall i höst så vi tipsar om att hålla ett öga på vår hemsida. 
  
Fredagen 13/9 kl. 18-21. 
Vernissage tillsammans med Irakiska Kulturföreningen. Irakisk musik och 
mingel samt presentation av utställningen.  
  
Lördagen 14/9 kl. 14. 
Samtal mellan Michael Rakowitz och konsthallens chef Mats Stjernstedt. 
  
Onsdag 25/9 kl. 18. 
Sydsvenskans salonger. Diskussionspanel kring försvunna och stulna 
konstverk i samarbete med Sydsvenskan.  
  
Onsdag 2/10 kl. 19  
Föredrag: Anne Marie Nielsen, museumsinspektör, Antik Samling på Ny 
Carlsberg Glyptotek. Om kulturförstörelse i Mellanöstern. 
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2019 års stipendiater 
 
Varje år sedan 1968 delar Malmö Konststudio ut stipendier till 
konstnärer med anknytning till Skåne. År 2109 var 
stipendiesumman 8 000 kronor. 
Nedan kan du ta del av motiveringarna till årets stipendiater. 
 
John E Franzén 
John E Franzén är en av fotorealismens främsta företrädare. Hans 
maskinromantiska bilder gav skrämmande och samhällskritiska tidsbilder av 
motorcykelraggare, nakna kvinnor och bilvrak. Men även den småländska 
skogen har varit föremål för hans inträngande realism. Med sina 
porträttbilder, som knyter an till 1800-talets porträtt- och miljökonst, blev 
han bekant för alla genom sin målning av kungliga familjen 1985. På senare 
år har boendet på Österlen inneburit en förnyad och lyckad konstnärlig 
period. 
 
Kristina Müntzing 
Kristina Müntzing utgår i många av sina konstverk från gamla arkivbilder på 
kvinnor i textilindustrin och kombinerar det med olika material som tyg, 
presentband, träull och snören. Fotografierna strimlas och omvandlas till 
tredimensionella kollage. Hon använder konsten och hantverket i syfte att 
skapa ett visuellt språk för att påminna om och lyfta fram de förhållanden 
under vilka dessa kvinnor levde och verkade i. 
 
Ella Tillema 
Ella Tillema arbetar med figurativt måleri, ofta i stort format men också 
med text, screentryck och musik. Hon vill berätta om det som sker i henne 
när hon ser på sin samtid, vara ärlig när hon skapar och kunna ifrågasätta 
det hon ser. Bilderna har ofta en frånvändhet, som inte ska förväxlas med 
stillhet. De absorberar tiden. Och det är också ett sätt att icke tala väl om 
världen, men att utfråga den. 
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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   070-916 08 51 
karlbertil.hake@gmail.com 
Agneta Hansson, vice ordförande                                   070-143 65 61 
agneta.hansson.20@gmail.com 
Lena Hellsten                                    040-23 41 63 
konstanmalan@yahoo.se 
Eva Persson, kassör   073-092 68 56 
Konstst.kassor@gmail.com                                                          
Bengt Tancred, sekreterare   076-810 92 74 
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