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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 14 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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Årsmöte på Restaurang SMAK, Malmö Konsthall 
Tisdagen den 12 februari 2019 kl 16.00. 
 
Föreningens årsmöte 2019 äger rum på Restaurang SMAK på Malmö 
Konsthall, S:t Johannesgatan 7 i Malmö  tisdagen den 12 februari kl 16.00. 
Efter årsmötesförhandlingarna sker utdelning av årets konstnärsstipendier, 
festföreläsning och gemensam måltid enligt nedan. 
 
Årets konstnärsstipendier går till John E Franzén, Kristina Müntzing och Ella 
Tillema. 
 
Om du inte vill delta i måltiden är det ändå angeläget att så många som 
möjligt deltar i årsmötesbesluten.  Därför  - kom till årsmötet! 
 
Middag kl 18.15 med meny enl. nedan: 
 
Bakad torsk med krämig senapskål med citron och dill. Potatis, bröd, smör 
och isvatten ingår liksom ett glas av husets vin alt. mineralvatten/öl. 
Kaffe med chokladcookie. 
 
Kvällens festföredrag, före måltiden, hålls av Malmö Konsthalls chef  
Mats Stjernstedt över ämnat ”En introduktion till arbetet med 
utställningar”  
   
Menyn  kostar 295 kr per person. 
Bindande anmälan ang. måltiden till Anna-Lena Bengmark, 
Annalena.bengmark@gmail.com alt. 0709-655 430. 
  
Avgiften till måltiden betalas i samband med anmälan till föreningens 
bankgirokonto 176-6591. 
 
Ange namn, arrangemang och datum. 
 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens 
hemsida ett par dagar före årsmötet. 
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Ordföranden har ordet 
Efter sex år som ordförande i Malmö Konststudio vill jag gärna göra en 
tillbakablick och peka på några grundläggande förhållanden som jag upplevt 
som kännetecknande för den gångna perioden. Mitt största glädjeämne är 
att arbetet i styrelsen kunnat präglas av mycket engagemang och mycket 
gott samarbete. Det har också varit mycket positivt att möta medlemmar 
som på olika sätt uppvaktar styrelsen med förslag på utställningar och 
konstnärer som de anser värda att uppmärksammas. Eller som kommer 
med förslag på föreläsare. Det är också glädjande att våra stora 
medlemsmöten kunnat  genomföras utan några stridigheter. För allt detta 
goda vill jag tacka Konststudions medlemmar och mina kära 
styrelsekamrater. 

På minussidan har jag upplevt att medlemmarnas intresse för deltagande i 
våra programpunkter många gånger är större än vad styrelsen i sin 
planering kunnat erbjuda. Vid de längre konstresorna är det mer regel än 
undantag att några som önskat delta inte ryms inom det möjliga 
deltagarantalet. Det problemet gäller också endagsprogrammen men här 
har styrelsen större möjligheter att anpassa utbudet till efterfrågan genom 
att med kort varsel dubblera dessa programpunkter.  

Som framgår av styrelsens verksamhetsberättelse har föreningen under 
2018  genomfört ett mångsidigt program som blivit väl mottaget och lockat 
många deltagare. Bland de genomförda programmen står resorna till 
Värmland och Polen ut som höjdpunkter som lockat många deltagare men 
även för endagsprogrammen och föreläsningsverksamheten kan höga 
deltagarsiffror redovisas. Allt har genomförts i god stämning och för det vill 
styrelsen framföra sitt tack till alla deltagare. 

Med det program du nu får i handen presenterar Konststudios styrelse de 
planerade aktiviteterna för våren 2019 med förhoppningen att det ska 
väcka intresse för deltagande bland er medlemmar. Mycket välkommen 
med anmälan om deltagande till våra aktiviteter! 

Vårens långresa 2019 går till Madrid och den 11 juni åker vi  till Stockholm 
med tåg där det nyrenoverade Nationalmuseet är huvudattraktionen. Vi är 
också mycket glada över att vi får en visning på Bonniers villa Manilla med 
all dess konst samt en visning på Konstakademien.  
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Om aktiviteterna för hösten 2019 kan vi nämna att en konstresa till Bryssel 
är planerad för genomförande i september. En resa där f d museichefen 
Thomas Kjellgren kommer att medverka som vår konstguide. Se vidare på 
sid 25. 

Som ni redan vet är det nu slut med Tekniska museet som vår föreläsningsal 
eftersom den ska byggas om till något helt annat. Vi beklagar detta 
eftersom vi under många år trivts mycket bra på Tekniska Museet. Istället 
kommer våra föreäsningar att äga rum på Malmö Konsthall, som vi är 
väldigt glada och tacksamma över att vi får återvända till. Även i 
fortsättningen är det tisdagar kl 14.30 som gäller. Mycket väkommen med 
början den 19 februari!  

Med ditt medlemskap följer rätten att kostnadsfritt delta i Malmö 
Konststudios föreläsningar och att i mån av utrymme - till självkostnadspris 
- delta i övriga aktiviteter.  

Jag vill samtidigt påminna om att du inte ska betala när du anmäler dig till 
ett visst program förrän du fått besked om att du fått plats bland 
deltagarna. När du efter ett positivt besked betalar blir din anmälan 
bindande. Tänk på att för sent inkommen betalning kan innebära att din 
plats förloras till förmån för någon som anmält sig senare än du. På näst 
sista sidan i programmet kan du läsa om vad som gäller om du skulle få 
förhinder och måste lämna återbud. Där finns också uppgifter om den 
resegaranti som gäller för Malmö Konststudio. 
  

   
För Malmö Konststudios styrelse 

Anna-Lena Bengmark 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
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. Ingen föranmälan. Ingen avgift. 
 
 
Tisdagen den 19 februari  kl. 14.30    
Föreläsare: Britte Montigny, konstvetare och konstrecensent. 
Ämne: ”Londonutställningen 1851 och vägen till en vackrare vardag”.  
 
Tisdagen den 2 april kl 14.30 
Föreläsare: Therése Carnemalm, konstnär. 
Therése kommer att berätta och visa hur hon arbetar, vad som inspirerar 
henne och om de tekniker hon arbetar med.  
 
Tisdagen den 7 maj kl 14.30 
Föreläsare: Anna Celander och Kristina Enhörning 
Ämne: Papperskonservering och bokbinderi 
 
Tisdagen den 14 maj kl 14.30 
Föreläsare: Britt-Marie Sundberg 
Ämne: ”Kvinnor i konsten – de berömda och de glömda” 
Britt-Marie gör nerslag i den kvinnliga svenska konsthistorien under 1700-
talet fram till 1900. Den befinner sig i en ständig förändring. Konsthistorien 
är stundtals grym och har marginaliserat kvinnliga konstnärer som nu börjar 
lyftas fram. 
 
Tisdagen den 28 maj kl 14.30  
Föreläsare: Rickard Bengtsson 
Ämne: Annorlunda sätt att se på det gamla Malmö - med hjälp av 
exempelvis stereofoton, vykort och omfotografier. 
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Historiska trauman som drabbar och berör, 
förmedlade på en mångfald olika sätt på 
Skissernas Museum resp. Konsthallen i Lund. 
Torsdagen 10 januari 2019 
 Vi samlas på Skissernas Museum vid öppningsdags kl 11.00. Därefter börjar 
en guidad visning (med whispers) av den kritikerrosade utställningen 
"Memory Matters". Här får vi se skiftande konstnärliga uttryck som visar 
olika sätt att förhålla sig till historieskrivningen och minnesmärken. 
 
På Lunds Konsthall visas ett helt annat förhållningssätt till en traumatisk 
historia, nämligen Britta Marakatt-Labbas finstämda skildring av samernas 
historia genom broderier "Historia i stygn". 
 Även här guidad visning med whispers. 
 
Var och en tar sig till och från Lund på egen hand, tåg buss eller bil. 
Stadsbuss 1 går från Clemenstorget (mitt emot centralen i Lund)  mot Östra 
Torn, hållplats Sölvegatan. 
Likaså lunch på egen hand  t.ex " På Skissernas" (bäst att boka bord), "Mat 
och Destillat" (gamla konditori Lundagård) eller Saluhallen vid 
Mårtenstorget, granne med Konsthallen med många matställen. 
 
Hålltider: 
11.00  -12.15 samling Skissernas Museum; därefter guidning. 
12.15 -13.45 lunch på egen hand och bekostnad. 
13. 45 -14.45 återsamling  och guidning på Lunds Konsthall. Ge gärna extra 
tid för broderierna efter guidningen eftersom det är ganska smått. 
  
PS  På Kulturen pågår  dessutom en utställning om samisk kultur, Focus 
Sapmi, sevärd men ingår inte i programmet. Kulturen stänger kl 16.  
Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bmark@gmail.com alt. tel/sms  
0709/655 430. 
Pris 150 kr (inträde och guidning). Avgiften sätts in på Malmö Konststudios 
bankgiro 176-6591 så snart du fått positiv respons på din anmäla 
 



9 
 

- Alias CFR, Moderna museet  
I utställningen presenteras två sidor av Carl Fredrik 
Reuterswärds mångfacetterade konstnärskap - dels 
det omfattande och svårfångade projektet Kilroy, dels 
en serie teckningar från slutet av 1990-talet. 

 
Tisdagen 5 februari 2019 kl. 13.45 
 
Carl Fredrik Reuterswärds (1934 - 2016) konstnärskap sträcker sig över 
närmare sju decennier, flera pseudonymer och de flesta tekniker. I 
utställningen Alias:CFR fokuseras dels på den intrikata installationen och 
objektgruppen Kilroy (1963 - 1972) dels på en serie storskaliga expressiva 
teckningar som konstnären gjorde efter sin stroke 1989, som tvingade 
honom att växla från höger till vänster hand. 
 
Kilroy inleddes i januari 1963 då Carl Fredrik Reuterswärd lät publicera 
följande annons i New York Herald Tribune ”Carl Fredrik Reuterswärd 
Closed for holidays 1963 - 1972”. Under denna ”semester” hade 
Reuterswärd som ambition att skapa nio objekt under den 
sammanhållande titeln Kilroy. Det är ett poetiskt, på samma gång 
mångtydigt esoteriskt verk och presentationen på Moderna Museet i 
Malmö visar både objekt, laser samt skissmaterial med anknytning till 
verket. 
 
Carl Fredrik Reuterswärd har beskrivit tiden efter sin stroke delvis som en 
form av befrielse. Han började teckna med vänsterhanden, där linjerna och 
motiven tycks ange ett sökande både bakåt och framåt i tid, före och efter 
hjärnblödningen. I de monumentala oljeteckningarna från sent 1990 - tal 
framträder både mytologiska gestalter och akrobatiska övningar bland 
motiven. De är gåtfulla och drömlika och knyts samtidigt ihop i konstnärens 
ständiga utforskande av nya stilar och förhållningssätt. 
 
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: Tisdagen den 5 februari kl. 13.45 vid Moderna museets entre. 
Möjligheter finns att på plats inta en bit paj & något att dricka. 
 
Pris: 70 kr. 
 
Anmälan: Anmälan görs genom e-post till: christian.sylwander@gmail.com. 
(Eventuellt via sms till telefon 0730-64 61 51). Efter positiv bekräftelse 
betalas avgiften in på Malmö Konststudios bankgiro 176-6591. Observera 
att maximalt deltagarantal är 30 personer. 
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Vikten av att dina medlemsuppgifter 
är riktiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid genomgång av Malmö Konststudios  
medlemsregister har det visat sig att alltför  
många medlemmar har felaktiga  
medlemsuppgifter. Detta gäller speciellt mail-adresser! 
  
Om du inte fått mail från oss det senaste året  
ber vi dig att anmäla din mail-adress till: 
christian.sylwander@gmail.com 
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SPEED II, Malmö Konsthall 
James Richards och Leslie Thornton med Horst 
Ademeit, Adelhyd van Bender, Bruce Conner, 
Emily Feather, Terence McCormack och Jens 
Thornton. 
 
Tisdagen 19 mars kl 14.30 

SPEED II består av verk som producerats till utställningen av konstnärerna 
James Richards och Leslie Thornton samt en ”utställning i utställningen” 
sammanställd av Richards. Här ingår verk av Horst Adelmeit, Adelhyd van 
Bender, Bruce Conner, Emily Feather, Terence McCormack och Jens 
Thornton. Curatorer för SPEED II är Fatima Hellberg, chef Künstlerhaus 
Stuttgart och James Richards i samarbete med utställningsdesigner Matt 
Fitts. Curatorteamet har anpassat utställningen, som visats på Künstlerhaus 
Stuttgart under 2018, för Malmö Konsthalls utställningsrum. 

Thornton och Richards arbete med utställningen startade 2017, delvis med 
utgångspunkt i en gemensam stipendievistelse på CERN (Organisation 
européenne pour la recherche nucléaire) utanför Genève, världens största 
partikelfysik-laboratorium. Utställningen rymmer en atmosfär fylld av 
manisk energi, en återkommande fascination för röntgen och radioaktiv 
strålning, av ritualer som förmår förändra medvetandet, samt en 
systematisk arkivering och dokumentering med paralleller till vetenskaplig 
forskning. 

SPEED II har uppstått ur en impuls att samarbeta där en egen spekulativ 
monolog kan omvandlas till dialogisk praktik. Utställningens två 
nyproducerade verk – James Richards storskaliga videomural Phrasing och 
Leslie Thorntons film Cut from Liquid Snake – har uppstått ur detta ”tredje 
medvetande”, två personers skilda tankesätt i en gemensam 
skapelseprocess som präglas av samarbete och ifrågasättande. 
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Till utställningen har nu bokats en en privat visning under 45 minuter. Vi tar 
med oss Konststudions whispers, så tag gärna med er egna hörlurar. 

Tid och plats: Tisdagen den 19 mars kl. 14.15 vid Malmö Konsthalls entre. 
Goda möjligheter finns att på plats inta både lunch & kaffe.   

Pris: 70 kr. 

Anmälan: Anmälan görs genom e-post till: christian.sylwander@gmail.com. 
(Eventuellt via sms till telefon 0730-64 61 51). Efter positiv bekräftelse 
betalas avgiften in på Malmö Konststudios bankgiro 176-6591. Observera 
att maximalt deltagarantal är 30 personer. 
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Malmö Konstmuseum visar Ester Almqvist – ”Jag 
lever i två världar”. 
 
Torsdagen 28 mars kl 14.00 
 
Ester Almqvist var under sin livstid en central gestalt i svenskt konstliv men 
idag är hon relativt okänd. Nu är det dags att lägga fokus på hennes 
konstnärskap i hela sin bredd och presentera henne för en ny publik. 
 
Ester Almqvist har beskrivit sitt liv som att hon lever i två världar. I den ena 
är hon tillsammans med sina konstnärsvänner ”solmänniskorna”. I den 
andra levde hon tillsammans med sin gamla mor på den småländska gården 
Fogdeholm. I konstvärlden stod det modernistiska genombrottet för dörren 
men på gården stod tiden still. 
 
Ester Almqvist utbildade sig till konstnär när både samhället och konstlivet 
genomgick stora förändringar. Det var en brytningstid då allt fler kvinnor 
kämpade för sina rättigheter. När Ester Almqvist var 50 år fick kvinnor i 
Sverige rösträtt och ett par år senare valdes de första kvinnorna in i 
riksdagen. 
 
Hon målade ofta motiv från gården och människorna som stod henne nära. 
Sekelskiftets många spänningar mellan industri och hantverk och stad och 
land är framträdande i Almqvists konstnärskap. 
I utställningen som omfattar ett stort antal målningar och teckningar får vi 
följa Ester Almqvist från tiden på Valands konstskola i Göteborg och fram 
till de sista åren av hennes liv i Lund på 1930-talet. Men vi får också träffa 
flera av Ester Almqvists vänner, kolleger och lärare - Carl Larsson, Maja och 
Gustaf Fjaestad, Tora Vega Holmström, Siri Derkert och Vera Nilsson. 
Tillsammans ger de en bild av konstlivet runt sekelskiftet 1900. 
Utställningen är ett samarbete med Norrköpings Konstmuseum. 
 
Till denna utställning har nu bokats en privat visning under 45 minuter. Vi 
tar med oss Konststudions whispers, så ta gärna med dig egna hörlurar. 
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Efter visningen dricker vi kaffe med äppelkaka på Restaurang Wega. 
 
Tid och plats: Torsdagen den 28 mars kl. 13.45 vid Malmö Konstmuseums 
entre.  
Pris: 150 kr inkl guidning, whispers och eftermiddagskaffe. 
 
Anmälan: Anmälan görs genom e-post till Christian 
Sylwander: christian.sylwander@gmail.com eller genom sms till 
0730-646 151. 
 
Efter positiv bekräftelse betalas avgiften in på Malmö Konststudios 
bankgiro 176-6591. Ange namn, arrangemang och datum. 
Observera att maximalt deltagarantal är 30 personer. 
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NIVAAGAARD OCH LOUISIANA 
Tisdagen 26 mars och onsdagen 3 april 

 
Vi åker från Malmö Operas parkering klockan 9.30   
Med oss i bussen åker Britte Montigny som blir vår guide på två olika 
utställningar. 
 
Vi inleder på NIVAAGAARD som visar en utställning med konstnären 
William Morris (1834-96), som revolutionerade brittisk design med sina 
naturinspirerade, färgrika tyger och tapeter, som fortfarande är populära 
världen över. 
Morris var en av Englands första socialister. Han ville göra världen och allas 
tillvaro vackrare med sina mönster, under mottot All makt åt skönheten! 
Tyvärr var (och är) det bara de relativt välbeställda som hade råd med hans 
alster, eftersom han hade så höga krav på materialkvalitet. 
Utställningen visar även Morris' möbler, glasmosaik och böcker, och vi får 
också se verk av hans samtida Edward Burne-Jones och Dante Gabriel 
Rossetti. 
Utställningen är densamma som hösten 2018 visats på Millesgården i 
Stockholm. 
 
Efter Nivaagaard  serveras lunch på Bolettes Gæstebud klockan 13:  
Bolettes goda ”buffé” med fisk, ett glas vin eller öl samt kaffe på maten. 
 
Efter lunch kör bussen oss den korta sträckan till LOUISIANA, där vi kl. 14.30 
får en visning av den utställning som är vårens huvudnummer på Louisiana 
– den schweiziska video- och installationskonstnären Pipilotti (eg Elisabeth) 
Rist (f. 1962). 
 
 
Pipilotti Rist inleder vårsäsongen på Louisiana med vad museet själv 
kallar ”et farvestrålende och sanseligt brag”. Med Rists experimentella konst 
skapas ett visuellt universum som omsluter, utmanar och förtrollar. 
Hennes arbetsinstrument är installationer och videoteknologi som hon 
använder på allehanda nyskapande sätt, och hennes kamera blir samtidigt 
pensel, syn och känsel. 
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Louisianas utställning kommer att omfatta hela den södra flygeln och även 
delar av parken.  Den blir till i tätt samarbete med konstnären själv och 
kommer att utgöra en platsspecifik totalinstallation. 
 
Samtidigt visar Louisiana utställningar med verk av två andra intressanta 
konstnärer: 
 
Dea Trier Mørch (1941-2001) är välbekant för oss som var med på 70-talet. 
Mørch ingick i konstnärskollektivet Røde Mor, började sin bana som 
bildkonstnär, men fick sitt folkliga genombrott som författare till romanen 
Vinterbørn. Hon skildrar vardagen med linoleumsnitt, bland annat med 
bilder av födande kvinnor. Döden har länge varit närvarande i konsten, men 
livets begynnelse tog plats där först i och med feminismen. 
 
Liu Xiaodong (f. 1963) är en av Kinas största samtidskonstnärer, vars 
intensiva, figurativa –  och ofta mycket stora – realistiska målningar skildrar 
människor i den moderna världen. 
På Louisiana visas målningar med motiv från Uummannaq på Grönland. Liu 
Xiaodong söker sina motiv runt om i världen, och han vill alltid tillbringa tid 
med att lära känna de människor han vill måla. På Grönland träffade han 
bl.a. förskolebarn. 
 
Vi lämnar Louisiana kl 18.00 och räknar med att vara tillbaka i Malmö ca 
19.30. 
 
Pris för resan med buss via bron, entréer, Britte Montignys visningar av två 
olika utställningar, samt lunch (inkl dryck och kaffe) blir 1140 kronor. 
Den resenär som medför Louisianakort betalar 1030 kronor – detta måste 
meddelas vid anmälan. 
 
Anmälan till Lena Hellsten helst via e-post:  konstanmalan@yahoo.se 
(eller per telefon 040 234163) 
tidigast tisdag 26 februari kl 09.00. 
Avgiften betalas snarast – efter att du fått positiv bekräftelse på din 
anmälan – till föreningens bankgirokonto 176-6591. 
Ange ditt namn, arrangemang och datum! 
OBS att anmälan blir definitiv först sedan resan är betald. 
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Möt konst och historia i det myllrande Möllan 
 
Lördagen 13 april och lördagen 27 april 
 
Samling på Möllevångstorget, vid statyn ”Arbetets ära” kl. 12.00. Vi får höra 
om torgets tillblivelse i början av förra sekelskiftet, om Axel Ebbes staty och 
om de många industrierna som då präglade stadsdelen, och där 
byggnaderna i många fall ännu finns kvar. Numera är Möllan ett av stadens 
nya centra för spännande konst och vi kommer längs vår väg att bekanta 
oss med ett antal gallerier, varav flera är ägs och drivs av konstnärskollektiv. 
Namn som Krets, Makeriet, Format och Signal kan nämnas. Frans Suells 
gamla villa kommer vi att passera och får höra om dess spännande historia. 
Vi tittar in på Stadsarkivet i dess nya lokaler i gamla ”Arbetet-huset”. Sista 
stopp blir ”Rum för serier”, landets enda galleri som helt ägnas åt 
seriekonst. 
Guide är Karl-Bertil Hake. 
Anmälan 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 25 personer/tur 
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Från Västerport till Österport, en vandring längs 
Malmös medeltida huvudstråk 
 
Tisdagen 16 april, torsdagen 25 april och tisdagen 2 maj 
 
Vi samlas kl. 10.30  på Västergatan 5, utanför Rosenvingehuset, byggt på 
1530-talet. Med berättelsen om huset och dess unika bildsten med sitt 
Mementum Mori-budskap startar vi vår vandring med gamla Västerport i 
ryggen. Vi går längs Västergatan, Adelgatan och Östergatan och slutar vid 
gamla Österport, dvs. i höjd med Drottningtorget. Längs vägen stannar vi till 
vid bl.a. Dringenbergska gården, Jörgen Kocks hus, Lauritz Hattemagers hus, 
Savoy, milstenen, Tunneln, Jacob Nickelsens hus, Pittahuset, det medeltida 
torget innan Stortorget fanns, Trekungahuset, Wienska palatset, Caroli, 
Thottska och Diedenska husen, Sjöbergska palatset, Miljonpalatset m.fl. 
ställen för att kl. 13.00 nå kvarteret St. Gertrud, där lunchbuffé väntar. 
Guide är Karl-Bertil Hake. 
Anmälan 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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VÅRLIG VANDRING PÅ SLOTSHOLMEN I 
KÖPENHAMN  
Fredagen 10 maj, måndagen 13 maj och onsdagen 
15 maj  
 
På Slotsholmen leder vår egen köpenhamnsguide Kerste Engman en 
vandring som börjar vid dansk arkitekturcenters nya byggnad BLOX, invigd 
2018, där vi tittar in en stund. Vi fortsätter till Den Sorte Diamant och där vi 
förevisas bl.a den gamla läsesalen och dricker förmiddagskaffe med en 
croissant. Vi fortsätter genom Bibliotekshaven till Christiansborgs slot, 
Börsen och Thorvaldsens museum, där vi betraktar väggmålningarna som 
visar Bertel Thorvaldsens resa hem från Rom. 
 
Samling senast kl. 08.45 på Malmö Central utanför Pressbyrån. Var och en 
är då försedd med ToR biljett till Köpenhamn. 
Vi tar tåget kl. 08.53 (sätter oss långt fram i tåget) och åker till Köbenhavns 
hovedbanegaard. Därifrån tar vi buss nr 66 till hållplats Sorte Diamant. 
 
Efter promenaden, kl. 13.00, äter vi lunch på Kanal Cafeen där vi serveras 
en ”platte” med typiska danska smårätter. Till denna serveras ett glas vin, öl 
eller mineralvatten. Ange om du behöver specialkost.  
 
Pris för guidning, förmiddagskaffe och lunch inklusive måltidsdryck 550 kr. 
 
Anmälan till Bengt Tancred via e-post bengt.tancred@telia.com  
eller per telefon 076-810 92 74 tidigast den 4 april kl. 09.00.  
Max 20 deltagare. 
 
Avgiften betalas snarast - efter det att du fått bekräftelse på din anmälan - 
till föreningens bankgirokonto 176 – 6591. Ange namn, arrangemang och 
datum för resan. 
OBS att anmälan blir definitiv först sedan resan är betald. 
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Skånska kyrkor med fokus på  
arkitektur och konst, IV; sydvästra Skåne 
 
Tisdagen 21 maj och torsdagen 23 maj 
 
Vi fortsätter vår ”inventering” av skånska tidigmedeltida kyrkor med fokus 
på historia, arkitektur och kalkmålningar. 
 
Start sker från Malmö Operas parkering kl. 08.30. Efter en halvtimmes färd 
når vi Västra Vemmerlövs kyrka, byggd under andra hälften av 1100-talet i 
flinta med brett torn. Kalkmålningarna togs fram 1949 – 50, är från 1520-
talet och tillhör de mest spännande på Söderslätt. Efter kyrkbesöket bjuds 
på busskaffe. Kl 10.20 kör vi mot vidare och ankommer till Everlövs kyrka 
kl. 11.00. Kyrkan byggdes även den under 1100-talets andra hälft i grå-, 
sand- och kalksten. Kalkmålningarna från omkring 1500 har gjort kyrkan 
berömd och gett namn åt en hel skånsk krets; Everlövsmästaren. Efter 
avfärden 12.00 når vi efter en kort stund vårt lunchställe, Östarp. Kl 14.00 
är det åter dags för avfärd och vi styr kosan mot Kävlinge gamla kyrka som 
vi når 14.45. Kyrkan, från 1100-talet, är byggd i gråsten. Kalkmålningarna är 
från två perioder, 1325 – 50 och omkring 1500. Efter avfärd 15.45 når vi 
Fjelie kyrka kl.16.00. Kyrkan, byggd i tuktad sandsten, är från 1120 -30 och 
har rika kalkmålningar från både 1200-, 1300- och 1400-tal. Kyrkan är även 
känd för sin medeltida Mariaskulptur, ”Maria lactans – den ammande 
Maria”. 
Återkomst till Operans parkering är beräknad till 17.30. 
Guide under hela resan är Stig Alenäs, kyrkoherde em. och teol.dr. Han är 
närmast expert på skånska kyrkor i allmänhet och kalkmålningar i 
synnerhet. 
 
Anmälan tidigast den 25 januari till Karl-Bertil Hake, 
karlbertil.hake@gmail.com 
 
Avgiften 640 kr, betalas snarast efter positiv bekräftelse, till Malmö 
Konststudios bankgiro 176-6591. Ange namn, arrangemang och datum. 
Delta   garantalet är begränsat till 30 personer/tur. 
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Arkitektur och konst i Blekinge 
Fredagen 31 maj 2019 
 
Vi samlas vid Malmö Operas parkering kl. 08.00 för avresa med buss mot 
Blekinge och med oss i bussen har vi som guide den för de flesta av oss 
välbekante museimannen Thomas Kjellgren.  
  
Vi börjar med att besöka Sölvesborg med arkitekten Gunnar Asplunds 
berömda tingshus, unikt i sitt slag. Därefter går färden till Karlshamn och 
Martinssonska Gården. Där får vi se verk av och träffa skulptören Johnny 
Martinsson samt betrakta målningar av ett par klassiska 
Blekingekonstnärer. I Karlshamn intar vi också vår lunch på Wägga rökeri 
omkring kl.13.00. Sedan vi avnjutit lunchen åker vi till Ronneby med dess 
Kulturcentrum, inrymt i Kockums tidigare fabrikslokaler. Vi avslutar så 
dagen med offentlig konst och arkitektur vid en vandring i Karlskronas 
centrala delar. Under vandringen får vi stifta bekantskap med 
Trefaldighetskyrkan och Fredrikskyrkan, båda ritade av Nikodemus Tessin 
d.y. och den sistnämnda upptagen på Unescos Kulturarvslista.  
 
Under förmiddagen får vi busskaffe och bulle. Lunchen, som utgörs av 
restaurangens specialitet en fisktallrik, inkluderar öl/vatten samt kaffe.  
 
Vid 17.30 vänder vi hemåt i den ljusa vårkvällen, gör en kaffepaus, och 
beräknas vara hemma i Malmö vid 21.00-tiden. 
 
Priset för resa, inklusive guide, entréer, busskaffe och lunch, är 750 kr som 
betalas snarast efter bekräftad anmälan till Malmö konststudios bg 176-
6591. OBS att förtäring vid kaffepausen på hemresan inte är inkluderad i 
priset. 
 
Anmälan tidigast onsdagen den 24 april 2019 kl. 09.00 till Bengt Tancred, 
via e-mail bengt.tancred@telia.com eller per telefon 076-810 92 74. 
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Arrangemang av andra kulturföreningar som 
medlemmar i Malmö Konststudio inbjuds till: 

 
Hjalmar Gullberg-sällskapet 
Den 5 april 2019 uppförs på Malmö Opera Lars-Erik Larssons och Hjalmar 
Gullbergs musikaliska svit ”Förklädd gud”. Hjalmar Gullberg-sällskapet 
kommer att kunna erbjuda sina medlemmar rabatterat inträde. I samband 
med konserten arrangerar Hjalmar Gullberg-sällskapet ett program. 
Måndagen den 25 mars kl 18.00 föreläser litteraturprofessorn Anders Palm 
om bakgrunden till och ger djupare förklaring av Hjalmar Gullbergs text. 
Föreläsningen äger rum i Hjalmar Gullberg-rummet alt, Röda Rummet på 
Malmö stadsbibliotek. Föreläsningen är öppen för alla, även icke-
medlemmar av Hjalmar Gullberg-sällskapet är välkomna. 

 
Danskt-Svenskt-Författarsällskap 
Inbjuder Malmö Konststudios medlemmar till två intressanta program 
under våren: 
Onsdagen den 20 februari kl 18.00 ger professorerna Per Rydén och Jenny 
Westerström ett historiskt perspektiv på SVENSKA AKADEMIEN – DESS 
STRIDANDE VILJOR, TRADITION OCH FÖRNYELSE. 
Efter föreläsningarna serveras kaffe med tillltugg till självkostnadspris. 
Lokal: Språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund, sal 140 H, 1 vån. SOL ligger 
i hörnet av Sölvegatan och Helgonavägen, ca 15 min. promenad från Lunds 
C. Buss nr 1 stannar strax utanför. 

 
Lördagen den 6 april kl 14.00 kommer en initierad litteraturvetare att 
berätta om HJALMAR SÖDERBERG OCH DANMARK. 
Avbrott för kaffe med tilltugg. 
Lokal: Margaretapaviljongen, Pildammsparken i Malmö. 

 
Anmälan krävs till båda arrangemangen, som beräknas pågå ca 90 minuter, 
men det är bara till programmet på Margaretapaviljongen som det är 
entréavgift, 100 kr inkl. fika, vilken betalas vid anmälan till Danskt-Svenskt 
Författarsällskap pg 25 04 44-7. 
Välkommen med din föranmälan till Bengt Liljenberg, tel. 040-91 75 42 
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Stockholm med bl a Nationalmuseet 
 
Tisdag 11 juni –fredag 14 juni 2019 

 
Denna resa vänder sig främst till Dig som är van vid att vistas i 
storstäder utan lokal guide/reseledare. Vi åker tåg tillsammans, bor 
på samma hotell men sedan tar vi oss fram i staden på egen hand, 
försedda med SL-kort. Vi stämmer möte på de museer/restaurang 
som ingår i resan. 

Tisdagen den 11 juni 
09.10 Tåg från Malmö 
13.36 Ankomst Stockholm 
Guidad sightseeing med buss ( 3 timmar) 
Ca. kl. 16.30 Incheckning på Hotel Scandic, Kungsgatan 53 
19.00 Middag i Redarsalen på Restaurang Gondolen vid Katarinahissen. En 
av Stockholms mesta krogklassiker och Erik Lallerstedts flaggskepp, 33 
meter upp i luften. 
Tips: 200 meter från Katarinahissen ligger Fotografiska museet, som har 
öppet till kl. 23.00 (gäller även för onsdag och torsdag kväll). 

 
Onsdagen 12 juni 
11.30 Guidat besök på Nationalmuseet 
(Museet stänger kl 19.00) 
Om du orkar, kan du gå några hundra meter till Moderna museet, som 
stänger kl. 18.00. 
Kväll fri. 
Gillar du balett kan du se baletten ”Processen” på Operan kl. 19.00. Kafkas 
Processen, en fantasifull helaftonsbalett på Kungliga Operan.  Tyvärr har 
Dramaten, Stockholms stadsteater, Berwaldhallen och Konserthuset hunnit 
stänga inför sommaren. Privatteatrar kan ha föreställningar? 
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Torsdagen 13 juni 
10.00 Guidat besök på Bonniers Villa Manilla på Djurgården. 
Därefter en kort promenad till Prins Eugens Waldemarsudde, där det ges 
möjlighet att äta lunch i Prinsens kök. 
KL 14.40 Guidad visning av utställningen ”Grez-sur-Loing – Konst och 
relationer”. 
Fri kväll. 
Tips: På Operan ges operan Don Giovanni kl 19.00.  
 
Fredag 14 juni 
10.00 Guidat besök på Konstakademien (Svenska Akademien för de fria 
konsterna), Fredsgatan 12. Intendent Eva-Lena Bengtsson kommer att 
guida oss genom akademiens lokaler och visa konst från 1700 –talet fram 
till år 2000. 
Därefter fri eftermiddag. 
Tips: Bonniers Konsthall ligger ca 20 minuters promenad från hotellet och 
har gratis inträde. 
10 minuter därifrån ligger Sven-Harrys Konstmuseum.  
17.25 går tåget tillbaka till Malmö med ankomst Malmö kl. 21.54. 
 
Pris per person: 7 850 kr vid minst 34 personer. 

 
Inkluderande: 
Tågresa Malmö –Stockholm, 2:a klass, ToR 
Tre övernattningar i dubbelrum inkl. frukost 
Guidad sightseeing med buss 
Trerätters middag på Restaurang Gondolen exkl. dryck 
Museibesök inkl. guidning enl. program 
SL-kort laddat med 200 kr 
Marginalmoms 
Enkelrumstillägg: 2 750 kr 
Reservation för prisändringar som resebyrån ej kan påverka. 

 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bengmark@gmail.com alt. 
tel/sms 0709-655 430. 
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Snarast efter anmälan, när du fått positivt bekräftelse, ska 
anmälningsavgiften om 2 500 kr betalas till ReseExpertens bankgiro 943-
2105. 
Resans arrangör: ReseExperten, tel 040-10 18 10. 
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Resa med Malmö Konststudio till Bryssel 9 – 15 
september 2019 med Thomas Kjellgren som guide. 
 
Vår tanke är att vi ska se konstnärer verksamma i Belgien under 
sena 1800-talet och 1900-talet inom framförallt konstriktningarna 
symbolismen och surrealismen. Meningen är att vi ska få en 
fördjupad kunskap om några av de främsta företrädarna för dessa 
konstriktningar och låta denna önskan styra valet av besöksmål. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Dag 1 (måndag, 9 september) 
 
Flyg Köpenhamn-Bryssel, SAS, med avresa kl. 12.30 och ankomst kl. 14.00.  
Inkvartering på det centralt belägna fyrstjärniga Sandton Hotel.  
Stadsrundtur på eftermiddagen med svensktalande guide - om möjligt. 
Gemensam välkomstmiddag på en restaurang i Bryssel. 
 
Dag 2 (tisdag, 10 september) 
 
Kl. 09.45 lämnar vi hotellet för ett besök på Musée des Beaux Arts, där vi 
under ledning av museets guider bland mycket annat får se verk av bland 
andra den belgiska konstnären Fernand Knoppf (1858-1921). Vi äter en 
gemensam lunch. Därefter är eftermiddagen och kvällen fri för egna 
aktiviteter i Bryssel. 
 
Dag 3 (onsdag, 11 september) 
 
Avresa kl. 08.30  med buss mot Koksijde vid Nordsjökusten där vi besöker 
Foundation Paul Delvaux museet med dess samling av verk av Paul 
Delvaux (1897-1994). Härefter intar vi gemensam lunch i Ostende på en 
restaurang belägen vid den en gång så fashionabla strandpromenaden i 
närheten av James Ensor house (tyvärr stängt). Efter lunch fortsätter vi till 
Brygge, där vi besöker Groeninge museum med en samling verk av 
belgaren James Ensor (1860-1949). 
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Innan vi återvänder till Bryssel för en kväll på egen hand, får vi tillfälle att 
ytterligare bekanta oss med den pittoreska staden. 
 
Dag 4 (torsdag, 12 september) 
 
Denna dag blir vi kvar i Bryssel och beger oss kl. 09.45 till Magrittemuseet 
där vi får en guidad visning utav verk av belgaren René Magritte (1898-
1967).   
Någon gemensam lunch ingår inte denna dag utan eftermiddagen och 
kvällen är fri för egna aktiviteter. 
 
Dag 5 (fredag, 13 september) 
 
Avresa kl. 08.30 till Namur, för att besöka Félicien Ropsmuseet med bl a en 
stor samling verk av symbolisten Félicien Rops (1833-1898). Vi intar en 
gemensam lunch och ges därefter tillfälle för en stunds promenad i Namur, 
innan vi återvänder till det restaurangtäta Bryssel för middag på egen hand.  
 
Dag 6 (lördag, 14 september) 
 
Fyllda av intryck efter några dagars intensiva studium av bl. a belgiska 
symbolister och surrealister beger vi oss kl. 10.00 till fots ut i staden för att 
med Thomas Kjellgren som guide och efter en i förväg utdelad karta ta del 
av Bryssels rikhaltiga exempel på arkitektur, inte minst spännande exempel 
på Art Noveau, t ex det särskilt sevärda museet tillägnat Victor Horta (1861-
1947).  
På kvällen samlas vi för en gemensam avskedsmiddag på en av stadens 
restauranger. 
 
Dag 7 (söndag, 15 september) 
 
Innan vi under sena eftermiddagen ger oss ut till flygplatsen för hemfärd, 
har vi möjlighet till ytterligare strövtåg i Bryssel, en stad som vi nu lärt 
känna ganska väl. Kanske hittar vi ännu någon lockande utställning? 
Flyg Bryssel-Köpenhamn med avresa kl. 17.30 och ankomst Kastrup  
kl. 19.00. 
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Hotell: Sandton Hotel 
Medföljande konstguide: Thomas Kjellgren,  
 
  
Pris per person: 16.700:- vid minst 34 personer 
  17.400:- vid minst 30 personer 
  18.500:- vid minst 25 personer 
Inkluderande: 
Flygresa i ekonomiklass 
6 övernattningar inkl. frukost 
2 middagar (exkl. dryck)   
4 luncher inkl. 1 glass vin/öl/mineralvatten + kaffe 
Busstransporter i Belgien 
Lokal guide för sightseeing måndag e m (svensktalande om möjligt) 
Entré museer och museiguider enligt program 
Medföljande konstguide, Thomas Kjellgren 
Marginalmomsen för paketresor inom EU 
 
Enkelrumstillägg: 3.950:- 
 
Reservation för prisändringar som ReseExperten ej kan påverka. 
 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bengmark@gmail.com alt. 
tel/sms till 0709-655 430. Snarast efter anmälan, när du fått positiv 
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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Resegaranti och regler vid avbeställning av resa 
 
Malmö Konststudio har ställt säkerhet enligt resegarantilagen (SFS 
1972:204) för sina resenärer, innebärande att föreningen enligt 
Kammarkollegiets anvisningar deponerat ett av Kammarkollegiet fastställt 
belopp i bank. 
 
Vid avbeställning av resa där Malmö Konststudio är arrangör ska följande 
regler tillämpas. 
 

- Vid avbeställning av endagsutflykt o dyl görs ett avdrag på  
200 kr per person från den erlagda avgiften. Du får däremot gärna 
överlåta din plats till annan medlem utan avgift – meddela det nya 
namnet till den styrelseledamot som tar emot anmälningar. 
 

- Vid avbeställningen sju dagar före avresan eller senare betalar 
resenären hela resans pris. Du får däremot gärna överlåta din plats 
till annan medlem utan avgift – meddela det nya namnet till den 
styrelseledamot som tar emot anmälningar. 

 
- Vid arrangemang med biljetter till konsert/opera mm återbetalas 

inte priset för biljetten, vilken däremot kan överlåtas. 
 
När Malmö Konststudio anlitar resebyrå som arrangör gäller de allmänna 
Resevillkoren för paketresor. 

 
Vi erbjuder inte avbeställningsskydd. De flesta har detta i sin hemförsäkring 
eller via kontokort. Hör med er bank eller försäkringsbolag! 
 
Glöm inte att skaffa eller förnya EU-kortet (europeiskt sjukförsäkringskort) 
på Försäkringskassan (underlättar vid ev. läkarbesök/sjukhusvistelse 
utomlands). 
 
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, sekreterare                                  040-23 41 63 
konstanmalan@yahoo.se 
Bengt Tancred   076-810 92 74 
bengt.tancred@telia.com 
Bengt Wahlstein   070-821 45 12 
bengt.wahlstein@hotmail.com 
                               
Suppleanter 
Britt-Marie Sundberg   0707-170 997 
brittmarie.sundberg@gmail.com 
Christian Sylwander    
christian.sylwander@gmail.com  073-064 61 51 
Hanna Söderberg   0709-14 84 65 
Hasoderberg1@gmail.com 
 
Hedersledamöter 
Gunilla Arvidsson, Ingvar Claeson, Sonja Jungmark, Manfred Magnusson 
och Göran Öhlin      
 
Valberedning 
Göran Balldin      076-025 61 28  
Inger Simon      046-14 85 68 
Karina Vilpas               040-611 23 53 
 
Revisorer   
Ildiko Lang och Jöran Kjellin 
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Dags att betala medemsavgiften 
för 2019! 
 
 
Sätt in 250 kr på bankgiro 176-6591 
 
 
Ange namn, adress, tel nr och e-
postadress 


