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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. 
Malmö Konststudio har en hemsida; http://malmokonststudio.com. På 
hemsidan läggs fortlöpande ut information om föreningens verksamhet. 
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 
 
Vårens program är nu till ända och har av allt att döma fått ett gott 
mottagande av er, medlemmar.  
 
Nu ser vi fram mot hösten 2018 och hoppas att de aktiviteter som nu 
presenteras i detta program ska locka till deltagande. Utöver 
höstarrangemangen presenterar programmet en långresa till Madrid som 
är planerad att genomföras i april 2019. Anledningen till att denna resa är 
med i detta program är att sådana långresor medför längre bortovaro och 
kräver längre planering.Om denna resa kan du läsa på sidan 20 och du kan 
anmäla dig redan nu. 
 
Vårens långresa gick i maj till Värmland med Lars Lerinmuseet, Sandgrund, 
som främsta dragplåster. Vi var 35 medlemmar, som fick en mycket lyckad 
resa inkl strålande vårväder. Utöver Sandgrund besökte vi bl a 
Rackstadsmuseet, Klässbol Linneväveri, Alma Löv Museum i Sunne, den till 
konsthall förvandlade Kraftstationen i Deje samt Mårbacka. På hemvägen 
gjorde vi uppehåll i Borås, där vi utöver en mycket intressant skulpturrunda 
besökte både ABECITA konstmuseum och Textilmuseet. På ABECITA visades 
den imponerade samlingen av det mycket trevliga och kunniga ägarparet. 
 
På hemmaplan fortsätter vi självfallet med våra konstföreläsningar, på 
tisdagseftermiddagar kl. 14.30. Tyvärr ska Tekniska museet byggas om 
under våren 2019 varför vi just nu letar efter ny lokal för våra föreläsningar 
till våren. Om detta återkommer vi under hösten. 
 
Att vårprogrammet kunnat genomföras i mycket god stämning är framför 
allt er, våra medlemmars, förtjänst och för det vill styrelsen framföra ett 
stort tack. Medlemmarnas positiva gensvar är en viktig drivkraft för 
styrelsen och vår ambition att leva upp till era förväntningar.  
 
Mycket välkommen med anmälan om deltagande till våra olika 
arrangemang! Jag vill samtidigt påminna om att du inte ska betala för 
arrangemanget förrän du fått besked om att du fått plats bland deltagarna.  
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När du väl fått positivt besked ska du betala och först därmed blir din 
anmälan bindande. Tänk då 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. 
 

        
         

Nytt för hösten är en föreläsningsserie om samtidskonst med Thomas 
Kjellgren som ledare. Thomas är pensionerad chef för Konsthallen i 
Kristianstad, har framgångsrikt föreläst hos oss och var också en oerhört 
uppskattad guide för oss som var med på resan till konstbiennalen i 
Venedig i fjor. På sidan 7 kan du läsa om kursen. 
Med medlemskapet följer rätten att kostnadsfritt delta i Malmö 
Konststudios föreläsningar och att i mån av utrymme - till självkostnadspris 
- delta i övriga aktiviteter.  
 
Mycket välkommen till våra olika arrangemang! 
För Malmö Konststudios styrelse 

 
Anna-Lena Bengmark 
 

 
 
   

 
 

Konststudions nätbaserade studiecirkel i samarbete 
med Sveriges Konstföreningar/Gästrikland och 
universitetslektor Jan O M Karlsson samt 
studieförbundet Sensus fortsätter under hösten. 
Cirkeln är fulltecknad men är du intresserad kan du 
kontakta Karl-Bertil Hake om eventuella återbud. 
 
 
 
 
 
 
 
Liksom tidigare, är du som medlem, också 
välkommen att lämna förslag till programpunkter. 
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Konstföreläsningar 
Lokal: Föreläsningarna äger rum i Tekniska museets hörsal, 
Malmöhusvägen 1, ingång från museets västra sida.  Ingen föranmälan och 
ingen avgift. 
 
 
Tisdagen den 2 oktober kl 14.30 
Föreläsare: Linda Fagerström, konstvetare 
Ämne: Vem skrev konsthistorien? 
 
 
Tisdagen den 13 november kl. 14.30 
Föreläsare: Annika Rehn, skulptör 
Ämne: Bland helgon och primadonnor. 
Annika Rehn om hur känsligheten tar form i hennes skulpturer, bilder och 
berättelse. 
 
 
Tisdagen den 20 november kl 14.30 
Föreläsare: Britte Montigny, konstvetare. 
Ämne: Två individualister i modernismens framkant: Postimpressionisten 
Vincent van Gogh och symbolisten J.F. Willumsen. Se resa till Arken,sid. 18. 
 
 
Tisdagen den 4 december kl 14.30 
Föreläsare: Julia Lindemalm, fotograf och en av Malmö Konststudios 
konstnärsstipendiater 2018. Se sidan 25. 
Ämne: Fotografi som undersöker och berör. 
 
Julia Lindemalm berättar och visar bilder från hennes olika projekt som rör 
relationen mellan människor och djur. 
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Föreläsningsseie om samtidskonst hösten 2018 
 
Föreläsningarna leds av konstvetare Thomas Kjellgren, redan välkänd för 
oss i Malmö Konststudio i samband med resor och tidigare föreläsningar. 
Thomas har tidigare varit chef för konsthallen i Kristianstad och även chef 
för Grafikens Hus i Mariefred. 
 
Det blir tre föreläsningstillfällen med tonvikt på samtidskonst men även 
begrepp som Konsten att se konst och den eviga frågan Vad är konst? tas 
upp. 
Det finns stort utrymme för åsikter och diskussioner. Högt i tak! 
 
När? Tisdagarna 16 oktober, 23 oktober samt 6 november kl 14.00 – 
16.30. 
Var? Hörsalen, Malmö konsthall. 
 
Pris: 450 kr, att insättas på Konststudions bankgiro 176-6591 snarast efter 
anmälan. 
 
Anmälan till Agneta Hansson, helst via e-post 
agneta.hansson.20@gmail.com eller mobil/sms 0701-436561. 
 
Välkommen att anmäla dig! Det finns gott om plats. 
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Wanås slott internationella skulpturpark 
Bussutflykt onsdagen 29 aug kl. 10.00 
 
I slottsparken finns idag 70 permanenta konstverk i samlingen – 
producerade för Wanås Konst. I början låg fokus på skulptur av nordiska 
och amerikanska konstnärer. Idag är perspektivet vidgat mot världen 
utanför väst och varje år bjuds internationella konstnärer in för att skapa 
konst i parken. Vi får en guidad tur genom parken som tar ca 90 minuter 
där vi också får se årets inbjudna konstnärer.   
 
Chiharu Shiota väver installationer med tråd likt skulpturala teckningar. 
Med tråden och linjen som utgångspunkt utvecklar hon en skulptur i ett 
nytt material för Wanås Konst.  
 
Katarina Löfström ser sina verk som målningar av ljus och rörelse. I 
skulpturparken reser sig hennes senaste verk Open Source (Cinemaskope), 
2018. En skärm av paljetter på en hög metallställning speglar den 
omgivande naturen, löser upp motivet och skapar en ständigt föränderlig 
abstrakt film.  
 
Poul Gernes Pyramide förverkligades första gången 2016 på Louisiana 
Museum of Modern Art, Humlebaek. Konstnären beskrev sin pyramid som 
en plats ”där folk skulle kunna hänga” och lyfter fram sina tankar om 
konstens sociala roll. På Wanås får pyramiden en permanent plats efter en 
donation av Klara Karolines Fond stiftad av Aase och Poul Gernes.  
 
Bussen går från Malmö opera kl. 10.00 och vi beräknar att bussfärden tar 
två timmar. 
 
Vi börjar med att äta en härlig lunch kl. 12.30 på Wanås restaurang. De 
som vill äta vegetariskt anmäler detta vid bokningen. 
 
Kl. 13.30 får vi en guidad tur genom skulpturparken som tar ca 90 min. Det 
blir ca en timme på egen hand i parken efter den guidade turen.  
Bussen kör tillbaka till Malmö ca 16.00 och vi är åter i Malmö ca 18.00. 
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Priset för resan inkl. lunch, vatten, entréavgift och guidning är 600 kr, som 
betalas snarast, efter bekräftad anmälan, till Malmö Konststudios bankgiro 
176-6591. 
 
Deltagarantalet är begränsat till 32 personer. 
 
Anmälan görs till Britt-Marie Sundberg tidigast den 16 aug. kl. 9.00. 
tel: 0707 170 997 eller brittmarie.sundberg@gmail.com  
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Efter Bo01 – en vandring i det nya Malmö 
Torsdagen 13 september, måndagen 17 september och 
torsdagen 27 september 
 
Vi samlas kl. 10.30 vid början av Sundspromenaden, strax utanför 
restaurang Vespa (tidigare Salt och Brygga). Tillsammans med er guide, 
Karl-Bertil Hake, återupplivar vi minnet av en sommar för längesedan, då 
ett tidigare nästan tomt utfyllnadsområde blev ett spännande och 
arkitektoniskt nyskapande Västra Hamnen.  
 
Möt bl.a. världsarkitekteter som Ralf Erskine, Kim Utzon och vår egen Gerth 
Wingård och hus som vunnit Kasper Sahlin-priset – Sveriges förnämsta 
arkitekturpris. Möt den medeltida stadskärnan i det nya, möt ett modernt 
flerfamiljshus – i trä, möt Bo01 och kretsloppstänkandet och hur visioner 
mött verkligheten. Möt mycket mer och finn att den offentliga konsten 
faktiskt existerar även i dessa kvarter. Och sist – men inte lägst – avslutar vi 
invid Turning Torso, på restaurang Bon Ici, där lunch (fisk) inkl. sallad och 
bröd, mineralvatten, kaffe och chokladtryffel väntar kl. 13.00. 
 
Anmälan till Karl-Bertil Hake, karlbertil.hake@gmail.com 
 
Avgiften, 240 kr, betalas snarast efter positiv bekräftelse, till Malmö 
Konststudios bankgiro 176-6591. Ange namn, arrangemang och datum. 
 
Deltagarantalet är begränsat till 20 personer/tur 
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Besök hos konstnären Therese Carnemalm i 
hennes ateljé på Velandergatan 112 i Malmö 
Tisdagen 18 september och torsdagen 20 september 
 
När vi väl är på plats kommer Therese att berätta och visa hur hon arbetar, 
vad som inspirerar henne och om de tekniker hon arbetar med. 
 
Vi dricker kaffe med kaka. Därefter kommer vi delas upp i grupper på ca tre 
deltagare i varje. Vi kommer göra ett kollage med inspiration från det vi har 
fått se och höra på tema ”Sommaren 2018”. 
 
Vi besöker Therese den 18 och den 20 september kl. 13.00. Meddela vid 
anmälan vilken av dagarna du vill deltaga. 
 
Deltagarantalet är begränsat till 10 personer per gång. 
Avgift 300:- kronor – inkl, kaffe + kaka och konstmaterial. 
 
Ta buss nr. 7, riktning Svågertorp - hållplats Velandergatan. 
 
Anmälan tidigast 9 september kl 09.00 till Britt-Marie Sundberg 
tel nr 0707 170 997 eller brittmarie.sundberg@gmail.com 
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  JEPPE HEIN I CISTERNERNA: ”IN IS THE ONLY OUT” 
Onsdagen 19 september och tisdagen 25 september 

 

Efter 1853 års koleraepidemi i Köpenhamn anlades på Søndermarken i 
stans utkant tre stora vattencisterner som skulle leverera friskt vatten till 
köpenhamnarna. 
Cisternerna täcktes över på 1880-talet och tömdes helt ungefär hundra år 
senare. Sedan stod de tomma till år 1996 när två av de tre cisternerna 
gjordes om till museum. Det är ett alldeles särskilt museum med alldeles 
särskild atmosfär. 
Det är kyligt och lite fuktigt därnere, så en kofta/tröja bör man ta med! 

 
Årets lovprisade utställning i Cisternerna är skapad av den internationellt 
kände danske konstnären Jeppe Hein (f 1974). Hein vill alltid aktivera 
museibesökarna, och här inbjuder han publiken att följa med på en yttre 
och inre resa i Cisternernas labyrintiska pelargångar. ”Man måste först 
forcera mörkret för att nå ljuset”, säger Hein – och väljer därför 
utställningstitlen IN IS THE ONLY WAY OUT. 
Det är hans hittills största utställning i Köpenhamn – en totalinstallation i 
Cisternernas över 4000 kvm. I första rummet aktiveras en ljudlig 
gasflamma när besökarna närmar sig, och i det innersta  rummet sätts en 
konsert igång ....... 

 
Vi får klockan 11.15 en introduktion till utställningen av museets egen 
dansktalande guide. 

 
Samling senast kl 09.45 på Malmö Central utanför Pressbyrån. Var och en 
är då försedd med ToR-biljett till Köpenhamn. 
Vi tar tåget 09.53 (sätter oss långt fram i tåget) och åker till Københavns 
hovedbanegaard. Därifrån tar vi buss 6 A och stiger av vid Zoo, ett par 
hundra meter ifrån Cisternerna. 
 
(Den som vill stiga på tåget vid Triangeln eller Hyllie gör naturligtvis det. 
Meddela gärna vid anmälan!) 
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Efter besöket i Cisternerna promenerar vi ungefär en kilometer till 
Hansens Gamle Familiehave vid Pile Allé 10 i Fredriksberg, där det 
klockan 13 serveras lunch: 
Stjerneskud (pocherad och friterad rödspätta, räkor, sparris och svart 
kaviar), vin/öl/vatten, samt kaffe med lagkage. 
 
Efter lunchen skiljs vi åt och resten av dagen disponeras fritt. 
Returbiljetten gäller i 24 timmaroch kan även användas inom Köpenhamn 
på alla bussar, S-tåg och metro. 
 
Pris för turen inklusive guidning, lunch med dryck, kaffe och tårta: 680 kr. 
 
Anmälan till Bengt Tancred: bengt.tancred@telia.com eller per telefon 
040-26 14 06 tidigast den 28 augusti kl 09.00. Anmälningar som kommer 
in före detta datum beaktas inte. Max 20 deltagare per resa. 
 
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 utflykten är betald. 
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Höstlig konstrunda till Österlen  
Fredagen 28 september och lördagen 29 september 
 
Buss avgår kl 09.00 från parkeringen bakom Malmö Opera. Första målet 
är Hallbergs stenar i Heinge utanför Lövestad. Dessa stenar är unika 
dolda skatter kring bonden och kvarnägaren Nils Nilssons liv och verk. En 
imponerande form av särlingskonst. Här får vi också busskaffe med 
ostsmörgås. 
 
Därefter far vi tvärs igenom det inre av Österlen till det ambitiösa Galleri 
Wallner i den lilla kyrkbyn Simris, där vi får stifta bekantskap med två 
unga lovande konstnärer. Nästa konstupplevelse får vi på 
Tjörnedalagården i Baskemölla, där Magnus Wallin ställer ut med sin 
ibland brutala provocerande konst. 
 
Dagens lunch serveras på Restaurang Allé vid foten av Stenshuvud,  
torsk med årstidens grönsaker, kaffe med något sött till. Källvatten 
ingår. Vin kan fås på egen bekostnad. 
 
Slutmålet för vår österlenska konstodyssé blir två omfattande 
utställningar med välkända konstnärer; skulptören Barbro Bäckström 
och fotografen Jean Hermansson på Fabriken, Bästekille. Här finns 
också ett litet café där man kan få eftermiddagskaffe på egen 
bekostnad. 
 
O B S! Utflykten innebär två promenader på ca 200 meter vardera på 
markväg, dels i Heinge dels vid Tjörnedala. Kräver rejäla skor. 
 
Vi beräknas vara åter i Malmö ca kl 18.30. 
Pris för resa, busskaffe, inträden och lunch: 630 kr. 
 
Anmälan tidigast den 3 september kl 09.00 till Agneta Hansson, helst via 
epost agneta.hansson.20@gmail.com eller tel/sms 0701-436561. Du får 
bekräftelse på din anmälan varefter din anmälan blir giltig först när 
inbetalningen till Malmö Konststudios bankgiro 176-6591 skett.  
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Malmö Konsthall 
Onsdagen 3 oktober   
 
Hösten på Malmö Konsthall inleds med Maria Lindberg (född 1958, Sverige) 
och Jacqueline de Jong (född 1939, Nederländerna). 
 
Maria Lindbergs första separatutställning på över femton år sammanställer 
några viktiga områden som konstnären uppehållit sig vid olika tillfällen 
under sin långvariga verksamhet. Presentationen tar kronologiskt sin början 
i en immateriell produktion under åttiotalet där en rad aktiviteter –mail art, 
mindre ingrepp i offentlig miljö och en typ av aktionskonst - utfördes av 
Lindberg med bland annat den internationella Fluxus rörelsen som 
inspirationskälla.  
 
Malmö Konsthall erbjuder som första institution en retrospektiv 
presentation av konstnärens minimalistiska måleri från nittiotalets början. 
Målningarna består av en serie stiliserade motiv som både leker med 
figurationen och med den ambivalens som uppstår hos betraktaren inför de 
mångbottnade verkens olika, möjliga betydelser. Målningarna innebar att 
Maria Lindberg etablerade sig i Sverige som en konstnär med ett uttalat 
feministiskt grundmotiv och med en konceptuell tillvägagångsmetod. 
 
Maria Lindberg är mest förknippad med teckningen, en konstnärlig teknik 
som hon favoriserat under längre perioder. Teckningen tillåter henne att 
experimentera med idéer, utförande, material och underlag. 
Presentationen på Malmö Konsthall ger konstnären nya möjligheter att 
översätta teckningens dimensioner i en större skala och arbeta i dialog med 
utställningssalarna, till exempel med verk utförda direkt på väggen.  
 
Tidskriften The Situationist Times gavs ut mellan 1962-1967 med den 
holländska konstnären Jacqueline de Jong som redaktör. De Jong var 
mångårig partner till Asger Jorn och sedan unga år knuten till den 
internationella situationismen, en avantgarde rörelse grundad 1957 av 
bland andra Jorn och den franske filmskaparen och skribenten Guy de Bord.  
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Då Jacqueline de Jong publicerade det första numret av tidskriften hade 
hon emellertid redan brutit med situationisterna och valde att utveckla 
tidskriftsprojektet till en unik sammansättning av multikulturella influenser 
präglat av ett sinnrikt personligt bildspråk.  
The Situationist Times gavs ut i sex utgåvor och utställningen, som visas i 
utställningssalarna, bokhandeln och på väggen i Mellanrummet, inbjuder 
till att utforska dess historia, labyrinter, förgreningar och kontroverser.  
 
Utställningen är ett samarbete med PUB, Oslo och Jorn Museet i Silkeborg. 
Curator är Ellef Prestsaeter och Torpedo Press i samarbete med Jacqueline 
de Jong. 
 
Onsdagen den 3 oktober kl 15.00 visar utställningspedagogen Angela 
Cesarec utställningen för medlemmar i Malmö Konststudio. Vi har 
Konststudions whispers med oss, så tag gärna med dig egna hörlurar. 
 
Pris för visningen: 70 kr.  
 
För kännedom kan du äta lunch på restaurang SMAK fram till kl 14.30 och 
eftermiddagskaffe fram till kl 17.00. 
 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bmark@gmail.com eller 
tel/sms 0709-655 430. Max 30 deltagare. 
 
Avgiften sätts in på Malmö Konststudios bankgiro 176-6591 så snart du fått 
positiv respons på din anmälan. 
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Vi besöker MODERNA MUSEET som visar  
ROSEMARIE TROCKELs verk 
Onsdagen den 17 oktober 
 
 
Rosemarie Trockel räknas som en av vår tids viktigaste konstnärer. Av 
denna ännu verksamma tyska konstnär visas en omfattande utställning av 
dels nya verk dels ett urval av verk ur Moderna Museets egen samling. I sin 
konst granskar hon kritiskt konsten, samhällstrukturerna och könsrollerna 
med en analytisk skärpa, humor samt en alldeles egen sinnlighet. 
 
 
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: Onsdagen den 17 oktober kl. 14.00 vid Moderna Museets 
entré.  
Möjlighet att inta kaffe finns.  
 
Pris: 70 kr. 
 
Anmälan: Anmälan görs genom e-post till: christian.sylwander@gmail.com. 
(Eventuellt via SMS till telefon: 0730-646151). Efter positiv bekräftelse 
betalas avgiften in på bankgiro 176-6591. Observera att maximalt 
deltagarantal är 30 personer. 
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Resa till Arken – J.F. Willumsen och Van Gogh 
Tisdagen 27 november och fredagen 30 november  
 
Vi samlas på Malmö Operas parkering kl. 9.00 för färd över bron till Arken 
där vi börjar med en guidad visning av J.F. Willumsens konst. 
 
Britte Montigny är vår guide. 
 
J.F. Willumsen är en av pionjärerna bakom det moderna genombrottet i 
dansk konst med gränssökande samhällskritik, extrema färgexplosioner och 
filmiska bildberättelser, ofta skandalskapande. 
Utställningen är ett samarbete med Willumsen museet i Fredrikssund. 
 
Efter visningen äter vi lunch på museets café som bjuder på fisktallrik med 
öl, vin eller vatten samt kaffe med chokladbit till. Eventuella önskemål om 
maten anges vid anmälan. 
 
Efter lunch guidas vi genom museets utställning av van Goghs konstverk, 
som görs i samarbete med Kröller-Müller museet i Holland. Det är enligt 
Arken 50 år sedan man har haft en lika stor separatutställning av van Gogh i 
Danmark. 
 
Utställningen fokuserar på förhållandet mellan konst, människa, natur och 
religion  och innehåller 28 målningar och 11 teckningar. 
 
Efter guidningen en stunds självstudier eller besök i shoppen. 
 
Kl 16.00 hemfärd med beräknad ankomst till Malmö kl 17.00. 
 
Priset för resa, entré, lunch och guidning är 1 040 kr, som betalas snarast 
efter bekräftad anmälan till Malmö Konststudios bankgiro 176-6591. 
 
Anmälan tidigast 26 september kl 09.00 till Hanna Söderberg, helst via e-
post hasoderberg1@gmail.com eller 070-914 84 65. 
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Arrangemang av andra kulturföreningar som 
medlemmar i Malmö konststudio inbjuds till: 
 
Hjalmar Gullberg-sällskapet inbjuder Malmö konststudios 
medlemmar att delta i tre aktiviteter under hösten. 
 
Lördagen den 15 september kl. 12.00 samlas vi utanför St. Johannes kyrka 
för att tillsammans med Anders Reisnert i spetsen gå en historisk promenad 
i Hjalmar Gullbergs uppväxtkvarter. Promenaden avslutas på Malmö 
Stadsarkiv där Kerstin Martinsdotter visar och berättar om källor rörande 
Hjalmar Gullberg. 
Måndagen den 15 oktober kl.18.00 på Malmö stadsbibliotek i Hjalmar 
Gullberg-rummet kommer författaren och musikjournalisten Carlhåkan 
Larsén berätta om Hjalmar Gullbergs vänskap och samarbete med 
tonsättaren Lars Erik Larsson. 
Måndagen den 3 december kl 18.00 ABF, Mosaiken, Porslinsgatan 3 i 
Malmö berättar författare och föredragshållare Arne Järtelius om ”När 
Hjalmar Gullberg satt i Svenska Akademien och delade ut Nobelpriset”. 
Programmet genomförs i samarbete med ABF. 
 
 
Danskt-Svenskt Författarsällskap  
inbjuder Malmö Konststudios medlemmar till bokreception på 
Stadsbiblioteket måndagen den 5 november kl 18.00, då nya för 
föreningen relevanta böcker presenteras. 
Ingen föranmälan - men har du frågor är du välkommen att ringa Bengt 
Liljenberg, tel 040-917542. 
 
Under hösten planeras också ett program om Svenska Akademien och dess 
tidigare kriser med professor Jenny Westerström som föredragshållare. För 
vidare upplysning om datum mm hänvisas till Bengt Liljenberg. Datum 
kommer även – när det är klart – att pålysas vid Malmö Konststudios 
föreläsning. 
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Konstresa till 
MADRID  9 – 15 april 2019 
 
Tisdagen 9 april  
10.30-13.55 Kastrup-Madrid. (Flyg: Norwegian). 
Josephine Berne, vår guide och reseledare, tar emot oss på flygplatsen. 
Transfer till hotellet Paseo del Arte ****. 
Gemensam välkomstmiddag på trevlig restaurang. 
 
Onsdagen 10 april  
09-12.00 Stadsrundtur med Josephine Berne som guide. 
Gemensam lunch. 
På eftermiddagen - guidat besök på Museo Thyssen-Bornemisza; en av 
världens största privata konstsamlingar. 
Promenad till hotellet (13 min).  
Fri kväll. 
 
Torsdagen 11 april  
Promenad (7 min) till Museo del Prado, ett av världens mest betydande 
museer, för heldagsbesök med engelsktalande lokala guider. Guidning både 
före och efter lunch.  
Gemensam lunch på restaurang i närheten av Prado.  
Fri kväll. 
 
Fredagen 12 april.  
Promenad (4 min) till Museum Reina Sofia för guidat besök, Spaniens 
nationella museum för 1900-talskonst. 
Gemensam lunch. 
Fri eftermiddag och kväll. 
 
Lördagen 13 april    
Vandring genom Madrids gamla sta’n med Josephine Berne som guide. 
Fri eftermiddag och kväll. 
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Söndagen 14 april    
Utflykt till Toledo med Josephine Berne som guide.Toledo är den forna 
huvudstaden i kungariket Kastilien och idag ansedd som Spaniens historiskt 
viktigaste stad. Höjdpunkten i Toledo är verken av 1500-talskonstnären El 
Greco.  
Vi besöker Santa Maria La Blanca, El Greco Museet och Santa Tome med El 
Grecos mästerverk samt katedralen.  
Lunch på egen hand. 
Avskedsmiddag på bra restaurang. 
 
Måndagen 15 april  
12.00 Transfer utan guide till flygplatsen. 
15.00-18.10 Madrid-Kastrup 
 
Hotell: 
Paseo del Arte   4*  
http://www.hotelpaseodelartemadrid.com/EN/hotel.html 
 
Auktoriserad guide/reseledare: Josephine Berne (svenska). 
 
Pris per person: SEK 16.700:- vid minst 34 personer 
  SEK 17.400:- vid minst 30 personer 
  SEK 18.500:- vid minst 25 personer 
 
Inkluderande:   
- Flygresorna i ekonomiklass 
- 6 nätter inkl. frukost 
- 2 middagar (ej drycker) 
- 3 luncher inkl. 1 glas vin/öl/mineralvatten 
- Buss, guider och entréavgifter enligt progam 
- Whispers 
- Marginalmomsen för paketresor inom EU   
  
 
Enkelrumstillägg: 4.250:- 
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Reservation för prisändringar som ReseExperten ej kan påverka. 
 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bmark@gmail.com alt.  
tel/sms till 0709-655 430. Snarast efter anmälan, när du fått positiv 
bekräftelse, ska anmälningsavgiften om 2 500 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 handläggning av personuppgifter 
(GDPR – Europeisk förordning med syfte att stärka 
skyddet för personer inom EU vid hantering av 
personuppgifter). 
_____________________________________________ 
 
Malmö Konststudios kassör är personuppgiftsansvarig och ansvarar för 
medlemsregistret. Kassören nås på e-postadress: 
malmokonststudio@hotmail.com. 
 
Konststudion samlar in namn, postadress, telefonnummer och e-
postadresser till alla medlemmar. Dessa uppgifter används för att skicka ut 
information om vår verksamhet. 
 
Uppgifterna lämnas aldrig ut till någon annan part och endast styrelsen har 
tillgång till dessa. 
 
Uppgifterna lagras så länge man är medlem i föreningen och raderas när 
medlemskapet upphör. 
 
Som medlem i Malmö Konststudio har du rätt att 

- få tillgång till dina uppgifter 
- få felaktiga personuppgifter rättade 
- få personuppgifterna raderade om uppgifterna inte längre är 

nödvändiga 
- lämna klagomål till Datainspektionen 
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2018 års stipendiater 
 
Varje år sedan 1968 delar Malmö Konststudio ut stipendier till 
konstnärer med anknytning till Skåne. Nedan kan du läsa 
motiveringarna till årets stipendiater: 
 
Daniel Fleur 
Daniel Fleur presenterar en realistisk värld med ett måleri som uttrycker 
motivet format likt det digitala uttryckets pixlar.  
Hans bilder väcker tankar om Hills landskap och Gerhard Nordströms breda 
palett men präglas av en alldeles egen och speciell lyster. 
 
Sture Johannesson  
Sture Johannesson har under de senaste fem decennierna varit en av få 
svenska bildkonstnärer, vars verk har mötts av stor uppmärksamhet 
internationellt.  
Datorn kom tidigt att bli hans verktyg, vilket under åren resulterade i bl.a. 
en ström av affischer som med slagkraftiga motiv gick till attack mot 
institutioner, konstnärsnämnder och den politik som styr samhället och 
världen.  
Här hemma lever kanske ännu rädslan kvar, präglad av en viss 
skandalaffisch i Lund 1968 – så som den då uppfattades av 
etablissemanget.  
Men bakom har man alltid kunnat ana Stures humorfyllda leende och glimt 
i ögat. .   
 
Julia Lindemalm 
I sina fotografiska bilder undersöker Julia Lindemalm gärna vår 
komplicerade relation till djur.   
Hon visar hur vi samtidigt kan beundra lejonets smidiga kropp och förfäras 
av dess konstruerade livsrum på zoo;  
hur vi kan dela gulliga kattvideos på sociala medier men låta sommarkatten 
bli hemlös när det passar oss.  
Eftertanke och ömhet präglar hennes bildvärld.  
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Malmö Konststudios styrelse  
Anna-Lena Bengmark, ordförande                     0709-655 430 
annalena.bmark@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 
Bengt Tancred   076-810 92 74 
bengt.tancred@telia.com    
Bengt Wahlstein, kassör   070-821 45 12 
bengt.wahlstein@hotmail.com 
             
Suppleanter 
Britt-Marie Sundberg   0707-170 997 
brittmarie.sundberg@gmail.com 
Christian Sylwander   073-0646151 
christian.sylwander@gmail.com  
Hanna Söderberg   0709-148 465   
hasoderberg1@gmail.com 
 
Hedersledamöter 
Gunilla Arvidsson, Ingvar Claeson, Sonja Jungmark, Manfred Magnusson 
och Göran Öhlin      
 
Valberedning 
Göran Balldin      076-0256128  
Inger Simon               046-14 85 68 
Kaarina Vilpas      040-611 23 53 
Revisorer 
Ildiko Lang  och Jöran Kjellin  
Revisorssuppleanter: Ingrid Johansson och Lars-Göran Edvardsson 


