
 
 
  
 
 

   Malmö Konststudio 
 

Program 
Hösten 2017 

 
 
 
  
 
  
 
 
                          Malmö Konststudio 

Korsörvägen 22 B, 217 47 Malmö 
Medlemsavgift: 200 kr (OBS 250 kr fr o m 2018) 
Hemsida:  www.malmokonststudio.com 
E-postadress:  malmokonststudio@hotmail.com 
Bankgiro: 176-6591 

 Organisationsnummer: 84 60 01-5905 
 
 
  



2 
 

Innehåll 
 
Malmö Konststudio   sid 3 

Ordföranden har ordet   sid 5 

Föreläsningar hösten 2017   sid 6 

Sevärda hus i Malmö    sid 8 

Makander och 2 x Nilsson i Bästekille  sid 9 

Vandring på Vestre Kirkegaard, Köpenhamn sid 10 

Øregaard och Louisiana   sid 12 

Arken och Vejleå kyrka   sid 14 

Gåsamiddag    sid 15 

På gång ……    sid 16 

Studiecirkel i allmän konsthistoria  sid 17 

Studiecirkel om kvinnliga konstnärer  sid 18 

Arrangemang av andra föreningar  sid 19 

Resa till Värmland   sid 21 

Resa till Polen    sid 24  

Resegaranti och regler vid avbeställning av resa sid 28 

Malmö Konststudios styrelse  sid 29 

 

 

 

 

 



3 
 

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 
 
Föreningens vårprogram är nu till ända och har av allt att döma fått ett gott 
mottagande av medlemmarna. De flesta arrangemangen har fullbokats på 
kort tid och flera har lockat så många anmälningar att styrelsen ansett det 
befogat att utöka programmet med ett antal repriser.  
 
Stora begivenheter under våren har varit resorna till Irland och Venedig. 
Båda synnerligen intressanta och givande. Att besöka  Biennalen i Venedig, 
med den välkände konstguiden Thomas Kjellgren som ciceron, har varit 
särskilt minnesvärt och har säkert för många av deltagarna ökat förståelsen 
och upplevelsen i mötet med den ibland svårfångade konsten.  
 
På hemmaplan fortsätter vi självfallet med våra konstföreläsningar, oftast 
på tisdagseftermiddagar kl. 15.00. OBS den ändrade tiden till kl 15.00! Vi 
kommer nu också att alternera föreläsningslokal mellan Tekniska museet 
och Malmö Konsthall, varför vi ber dig uppmärksamma var den aktuella 
föreläsningen/filmvisningen äger rum.  
 
Att vårprogrammet kunnat genomföras i mycket god stämning är framför 
allt de deltagande medlemmarnas förtjänst och för det vill styrelsen 
framföra ett stort tack. Medlemmarnas positiva gensvar är en viktig 
drivkraft för styrelsen och dess ambition att leva upp till era förväntningar.  
 
Nu ser vi fram mot hösten 2017 och hoppas att de aktiviteter som nu 
presenteras i detta program ska locka till deltagande. Eftersom några 
programpunkter innebär längre bortovaro och kräver längre 
framförhållning innehåller höstprogrammet också två inslag som båda 
planeras att genomföras först under 2018. Det gäller dels Värmlandsresan i 
maj 2018 och dels resan till Polen i september 2018.  
 
Mycket välkommen med anmälan om deltagande! Jag vill samtidigt 
påminna om att du inte ska betala för arrangemanget förrän du fått besked 
om att du fått plats bland deltagarna. 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 
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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 också de nya programpunkterna ”På gång” (sid. 16), som 
innehåller aktiviteter som ännu är på ett förberedande stadium och som 
fortlöpande kommer att presenteras på Malmö Konststudios hemsida och 
också pålysas vid våra föreläsningar, samt ”Andra föreningars 
arrangemang”, som Konststudiomedlemmar inbjuds till (sid. 19). 
Med medlemskapet följer rätten att kostnadsfritt delta i Malmö 
Konststudios föreläsningar/filmvisningar och att i mån av utrymme - till 
självkostnadspris - delta i övriga aktiviteter. Även för dessa arrangemang får 
Malmö Konststudio ett litet bidrag från Sensus. 
 
Mycket välkommen till våra olika arrangemang! 
För Malmö Konststudios styrelse 

 
Anna-Lena Bengmark 
 

 
 
  

 
 
 
 

Konststudions nätbaserade studiecirklar fortsätter 
och börjar nu om igen med konstvetenskap, i 
samarbete med Sveriges Konstföreningar/Gästrikland 
och universitetslektor Jan O M Karlsson samt 
studieförbundet Sensus. Se sid. 17. 
 
Nytt för i höst är en studiecirkel – också nätbaserad 
och i samarbete med Sensus - om kvinnliga 
konstnärer. Se sid. 18.  
 
Tycker du att det låter intressant och vill komma 
med, kontakta Karl-Bertil Hake, tel  0709-160 851. 
 
 
 
 
Liksom tidigare, är du som medlem, också 
välkommen att lämna förslag till programpunkter. 
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Konstföreläsningar 
Lokal: Föreläsningarna/filvisningarna äger rum i Tekniska museets hörsal, 
Malmöhusvägen 1, ingång från museets västra sida, alternativt i Malmö 
Konsthalls hörsal, St Johannesgatan 7. Ingen föranmälan och ingen avgift. 
 
 
Tisdagen den 12 september kl 15.00, filmvisning, Tekniska museet 
GULDÅLDER  
En film om konst och liv i 1600-talets Holland 
”Vilket annat folk har skrivit sin historia i konst?” undrade en gång en framstående 
kritiker när han betraktade Hollands guldålder. En film av Göran Gunér. Tid: 28 min. 
 
Kort paus 
 
Kvinnorna vid nya konstens källa.  
En film om nordiska konstnärinnor. Hösten 1988 ordnades på Liljevalchs i 
Stockholm en utställning: ”Dom drogo till Paris”. 29 nordiska konstnärinnor, 
verksamma kring 1880-talet i Frankrike, framträdde med 250 verk.  
I Göran Gunérs film får vi se målningar från utställningen av bl.a. Eva Bonnier, 
Hanna Pauli, Anna Ancher, Helena Schjerfbeck, Harriet Backer och många andra. En 
film av Göran Gunér. Tid: 18 min. 
 
 
Tisdagen den 19 september kl. 15.00, Tekniska museet    
Föreläsare: Maj Hasager, universitetslektor o Programme Director of 
Critical & Pedagogical Studies Konsthögskolan i Malmö 
Ämne: Konstutbildningen på Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet. 
 
 
Tisdagen den 14 november kl 15.00, Tekniska museet  
Föreläsare: Patrick Amsellem, chef för Skissernas museum i Lund 
Ämne: Minnen och monument. 
 
 
Tisdagen den 21 november kl 15.00, Malmö Konsthall 
Föreläsare: Britte Montigny, konstvetare  
Ämne: Sicilien –spindeln i Medelhavets kulturnät. 
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Tisdagen den 5 december kl 15.00, filmvisning, Malmö Konsthall 
Film: Från realism till Stämningskonst 
Från slutet av 1870-talet sökte sig nordiska konstnärer till Paris och 
kanalkusten.” Verklighet, ljus och luft” var parollen. Ett decennium senare 
återvände de till skymningsljuset i Norden. De målade också sitt inre 
landskap. En film av Göran Gunér. Tid 29 min. 
 
Kort paus 
 
Carl Fredrik Hill  
Landskapsmålaren 1874-1879 
År 1876 kan Carl Fredrik Hill flytta in i en ny ateljé i Paris. Han är mycket 
flitigt, men när han året därpå lämnar in tavlor till Salongen blir han 
refuserad. Han känner sig förföljd av en sladdrande hop – och misstänker 
alla, även sina bästa vänner. Han tycks helt förlorad i en fantasivärld, 
befolkad av näcken och Kristus på en tron med tillbedjande änglar. Ett år 
senare tas han in på hospital. En film av Göran Gunér. Tid 15 min 
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Sevärda hus i Malmö – med tonvikt på tiden  
1870 – 1920  
 
Tisdagen 12 september och torsdagen 14 september 
 
Vi samlas kl. 10.30 vid kanalen mitt emot Frans Suells staty, tillsammans 
med vår guide, Karl-Bertil Hake. Därifrån vandrar vi genom stadens centrala 
delar via Stortorget och Gustav Adolfs torg och avslutar i kvarteren kring 
Davidshallstorg. Längs vägen gör vi ett trettiotal stopp och ser upp på och 
ibland in i sevärda byggnader som satt och sätter sin prägel på Malmö. Vi 
talar om arkitektoniska begrepp som nystilar, nationalromantik, jugend, 
tjugotalsklassicism och funktionalism. Avslutar gör vi på Malmö Konsthall 
cirka kl. 13.15, där gemensam lunch (fisk) intas på SMAK. 
 
Pris 250 kr inkl. lunch och kaffe. 
 
Avgiften betalas snarast – efter positiv bekräftelse – till föreningens 
bankgirokonto 176-6591. 
Ange namn, arrangemang och datum. Max 25 deltagare per tur. 
 
Upplysning och anmälning: Karl-Bertil Hake; karlbertil.hake@gmail.com 
tidigast den 21 augusti. 
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Makander och 2 x Nilsson i Bästekille på Österlen 
 
Lördagen 16 september och lördagen 30 september 
 
Vi besöker två konstgallerier i den lilla byn Bästekille, strax väster om Kivik. 
Paret Ann Makander och KG Nilsson tar emot och visar sin konst i den lilla 
konsthallen och ateljén i skolan. Konstprofessorn KG Nilsson berättar 
dessutom om sin färglära. 
 
Därefter tar vi lunch, stekt sill med lingon och potatismos, på Buhres 
restaurang i Kiviks hamn. 
 
Efter måltiden åker vi tillbaka till Bästekille för att se den stora, unika 
utställningen om Lennart Nilssons fotografiska livsverk på Galleri Fabriken. 
Här finns så mycket att se och fördjupa sig i att vi stannar i flera timmar (ca 
2,5). 
 
Möjlighet att få en enkel kopp kaffe med dopp finns – på egen bekostnad. 
 
Pris 525 kr, som insättes på Malmö Konststudios bankgiro 176-6591 så 
snart positiv bekräftelse om deltagande erhållits. 
 
Priset inkluderar buss, entré, lunch med mineralvatten/öl, kaffe med liten 
kaka. 
 
Avresa kl 09.30 från Operans parkering. Hemkomst ca kl 18.30. 
 
Anmälan tidigast den 28 augusti till Agneta Hansson, helst via e-post 
agneta.hansson.20@gmail.com (eller sms alt mobiltelefon 0701-43 65 61). 
 
Du kommer att få bekräftelse om deltagande eller ej. 
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Vestre Kirkegaard i Köpenhamn 
Tisdagen 3 oktober och torsdagen 5 oktober 

 
Vi samlas senast kl 09.15 på Malmö Central utanför Pressbyrån, var och en 
försedd med ToR-biljett till Köpenhamn. Vi tar tåget kl 09.33 – sätter oss 
långt FRAM i tåget – och stiger av vid Hovedbanegaarden i Köpenhamn. Där 
byter vi till S-tog och åker till station Carlsberg, där vi går av 
och promenerar ca en halv kilometer till ingången till Vestre Kirkegaard. Där 
möter oss vår guide. 
 
Den som vill stiga på tåget vid Triangeln eller Hyllie gör naturligtvis det. 
Meddela gärna vid anmälan! 
 
Visningen med dansktalande lokalguide börjar klockan 11. 
 
Vestre Kirkegaard anlades 1870 och den är Danmarks största kyrkogård – 
mer än dubbelt så stor som Assistens – vilket innebär att vi går till fots en 
ganska lång sträcka. 
Kyrkogården är en mycket vacker anläggning, med många sällsynta träd, 
och ett stort antal kulturpersonligheter och politiker ligger begravda där. 
Hjalmar Söderberg och Victoria Benedictsson (fast på stenen står Ernst 
Ahlgren), Tove Ditlevsen, Herman Bang, Carl Nielsen, Vilhelm Hammershøi, 
Knud Rasmussen, Jens Otto Krag, Thorvald Stauning...... 
 
Efter cirka en och en halv timmes rundvandring på kyrkogården går vi 
tillbaka till S-togstationen 
och återvänder till Hovedbanegaarden. Därifrån har vi en promenad på ca 
500 meter till restaurang Paté Paté på hörnet Halmtorvet- Slagterboderne i 
trendiga Kødbyen. 
 
Där serveras vi klockan 13.30 lunch – rødspætte m/ garniture & kartofler, 
vand m/u brus, och som dessert lemon posset m/ bær & crumble samt kaffe 
eller te. 
Vin eller öl beställer och betalar var och en själv. 
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Efter lunchen skiljs vi åt, och resten av dagen disponerar var och en fritt. 
Returbiljetten gäller i 24 timmar och kan även användas inom Köpenhamn 
på alla bussar, S-tog och metro. 
 
Pris för turen inklusive lunch, kaffe och kaka: 420 kronor. 
 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark (Du får bekräftelse på epost-anmälan) 
Annalena.bmark@gmail.com eller per telefon 040-982313 tidigast den  
29 augusti klockan 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. Max 20 deltagare per tur. 
OBS att anmälan blir definitiv först sedan utflykten är betald. 
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Øregaard och Louisiana 
Onsdagen 11 oktober och fredagen 13 oktober 

 

Øregaard visar utställningen A Modern Legacy  med den ukrainsk-
amerikanske konstnären Alexander Archipenko (1887-1964), konsthistoriens 
mest inflytelserika kubistiska bildhuggare. 
 
Omkring 1910 ”återuppfann” Archipenko den polykroma skulpturen, som 
varit försvunnen i många århundraden. Man visar 50 verk från perioden 
1912 til 1963, som alla är i privat ägo utomlands. 
Dessutom visas verk av tre konstnärer från Skandinavien som var elever på 
Archipenkos konstskola i Berlin på 20-talet: danskan Franciska Clausen 
(1899-1986) och de svenska Axel Olson (1899-1986) och Karl Ede (1894-
1918). 
 
På Louisiana visas utställningen The Cleaner med Marina Abramović,  född i 
Serbien 1946, kropps- och performancekonstnär med hela världen som 
arbetsfält. 
 
I nästan 40 år har Marina Abramović tänjt på konstens gränser. Med den 
egna kroppen som insats har hon pressat sig till det yttersta och inte sällan 
utsatt sig för livsfara när hon skapat performanceverk som chockar, utmanar 
och berör. Utställningen produceras i nära samarbete med konstnären, och 
den innehåller mer än 100 verk från fem decennier och presenterar flera av 
hennes mest kända performanceverk i form av film, videoinstallationer, live 
performance, scenografier och fotografier, däribland verk skapade med 
tyske konstnären Ulay, hennes tidigare samarbetspart och partner. 
 
Vår guide på bägge utställningarna blir Bertil Kaa Hedberg, välkänd för 
Malmö Konststudios medlemmar. 
 
Vi åker från Malmö Operas parkering klockan 9.15 och är vid Øregaard 
klockan 10.30.   
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Bertil visar utställningen och efter visningen åker vi norrut för lunch på 
Bolettes Gæstebud klockan 12.30.  Efter lunchen kör bussen oss den korta 
sträckan till Louisiana, där Bertil ca klockan 14.15 börjar visa utställningen. 
Därefter har den som så önskar tillfälle att dricka kaffe, ta en promenad i 
parken eller  på egen hand beskåda annat som Louisiana visar – i oktober 
bl.a. den nederländska fotografen Rineke Dijkstra. 
 
Vi lämnar Louisiana kl 17.00 och räknar med att vara tillbaka i Malmö vid 
18.30-tiden. 
Pris för resan med buss via bron, entréer, guidning och lunch, bestående av 
fiskrätt inkl dryck – vin/öl/vatten – samt kaffe på maten blir 890 kr. 
Den resenär som medför Louisianakort betalar 790 kr – detta måste 
meddelas vid anmälan. 
 
Anmälan till Bengt Tancred, helst via epost: bengt.tancred@telia.com 
(eller per telefon 040-26 14 06) tidigast 5 september 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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Resa till Arken och Vejleå Kyrka 
Tisdagen den 31 oktober 
 
Vi samlas på Malmö Operas parkering kl. 9.30 för färd över bron till Arken 
där utställningen Cirkus Europa med konst av Mikael Kvium pågår. 
 
Mikael Kvium slog igenom på 80-talet med film och performance. Sedan 
dess har hans karakteristiska figurativa målningar behandlat existensiella 
teman i det att vara människa. Britte Montigny är vår guide. 
 
Efter visningen äter vi lunch på museets café, den består av en fisktallrik 
och det ingår vin, öl eller vatten samt kaffe på maten. Meddela vid anmälan 
om du har speciella önskemål. 
 
Efter måltiden ges det tillfälle att ägna sig åt självstudier av den 
permanenta utställningen, se på film eller shoppa. 
 
Klockan 15.00  kör vi vidare till Vejleå Kyrka, som invigdes så sent som 
1997. Arkitekter är Wohlert arkitekter men vårt mål är främst de magnifika 
glasfönstren gjorda av Peter Brandes. Även här är Britte vår guide. 
 
Efter visningen åker vi hemåt med förväntad hemkomst kl. 17.30 . 
 
Priset för resa, inklusive entréer och lunch, är 895 kr. som betalas snarast 
efter bekräftad anmälan till Malmö Konststudios bg 176-6591. 
 
Anmälan tidigast den 2 oktober kl 9.00 till Hanna Söderberg,  helst via e-
post hasoderberg1@gmail.com eller 040/26 01 16. 
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Gåsamiddag 
Fredagen den 10 november på Restaurang Årstiderna i 
Kockska huset i Malmö. 
 
Traditionsenligt ordnar vi även i år gåsamiddag, denna gång på Restaurang 
Årstiderna i Kockska huset i Malmö 
 
En ännu så länge hemlig gäst kommer att berätta om Kockska huset och 
dess historia före måltiden. Tyvärr kommer inte alla detaljer att falla på 
plats före detta programs pressläggning – men håll utkik på Malmö 
Konststudios hemsida! 
 
Vi informerar även vid föreläsningar, filmvisning, utflykter eller via Agneta 
Hansson agneta.hansson.20@gmail.com (eller mobiltel. 0701-43 65 61). 
Prisläge 750-800 kr. 
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På gång ………. 
 
Helsingborgs konstförening inbjuder konstnärer verksamma inom måleri, 
teckning, skulptur, textil, film/video, fotografi och installation till en 
jurybedömd Nordisk Salong 11 november 2017 – 18 februari 2018. 
Konstnären skall vara boende och verksam i Norden. 
 
Vi planerar en utflykt dit under perioden ev. i samarbete med Helsingborgs 
konstförening. 
Håll utkik på hemsidan! Vi ger också information vid 
föreläsningar/filmvisning, utflykter eller via Agneta Hansson 
agneta.hansson.20@gmail.com 
(mobiltel. 0701-436561).  
 
 
En vårdag i Blekinge 
Bara 15 mil från Malmö ligger Sölvesborgs Tingshus ritat av Gunnar 
Asplund, en av våra absolut främsta arkitekter, och uppfört 1919-1920. 
Tingshuset är unikt bland annat av det skälet att arkitekten också ritade 
möblerna och inredningen.  
Dit tänker vi åka under våren 2018 tillsammans med museimannen Thomas 
Kjellgren som också tar oss till andra intressanta besöksmål i Blekinge.  
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Studiecirkel i allmän, västerländsk konsthistoria, 
hösten 2017 
 
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 
För deltagarna kan föreläsningarna alltid nås ”i datorn” via lösenord.  
 
Avgiften, som administreras av Sensus, är bestämd till 850 kr/termin.  
 
Följande dagar gäller hösten 2017, alla med samma tider, dvs. 13.00 - ca 
16.00 
Deltagarantalet är begränsat till 28. 
 
Datum Avsnitt Innehåll 
On 30/8 1 a Sumerisk/mesopotamisk konst 
On 13/9 1 b Egyptisk konst 
Ti 19/9 2 a Grekisk och hellenistisk konst 
On 27/9 2 b Romersk konst 
Ons 11/10 3 a Fornkristen och bysantinsk konst 
On 25/10 3 b Romansk konst 
On 8/11 4 a Gotisk konst 
On 15/11 4 b Sengotisk konst norr om Alperna 
On 29/11 5 a Konsten i Florens 
On 6/12 5 b Ung- och högrenässans 

 
Kostnader kan tillkomma för eventuella studiebesök. 
 
Under våren 2018 fortsätter kursen med ”den nyare tiden”.  
 
För ytterligare information och anmälan; kontakta Karl-Bertil Hake, 
karlbertil.hake@gmail.com  
 



18 
 

Studiecirkel  ”Kvinnor i konsten” 
 
Konstens historia är full av kvinnliga konstnärer! Något man kanske inte tror 
när man öppnar ett konsthistoriskt standardverk och bara hittar ett fåtal. 
Det har funnits stora kvinnliga konstnärskap redan i äldre tid som var 
uppburna celebriteter under sin livstid, men som aldrig skrevs in i 
konsthistorien. 
 
Under fyra kurstillfällen under hösten 2017 kommer vi att lyfta fram ett 
antal framstående kvinnliga konstnärer från medeltiden till idag och även 
diskutera olika faktorer som medverkat till ett osynliggörande av kvinnor 
när konsthistoria etablerar sig som akademisk disciplin. Konsthistorien 
skrivs med början under 1800-talet. 
 
Föreläsare är Helene Warpe, konstvetare med bakgrund som konstpedagog 
vid Uppsala konstmuseum samt projektledare av konst- och kulturprojekt. 
Helene Warpe har också ett mångårigt förflutet som föreläsare och 
studiecirkelledare i konsthistoria för b.l.a. konstföreningar, studieförbund 
och sommaruniversitet. 
 
Kursen – som är nätbaserad - startar den 21 september och därefter  
27 oktober, 23 november och 14 december. 
Tid: Kl 13.00 – ca 2-3 timmar i Sensus lokal ”Känsla”, Studentgatan 4 i 
Malmö. 
 
Pris 600 kr. Tillkommer kostnader för kursmaterial och eftermiddagskaffe. 
För deltagarna kan föreläsningarna alltid nås ”i datorn” via lösenord. 
 
Deltagarantalet är begränsat till 28. 
 
Anmälan till Britt-Marie Sundberg fr o m den 1 september.  
Tel 0707-717 997. 
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Arrangemang av andra föreningar och 
konstinstitutioner som medlemmar i Malmö 
konststudio inbjuds till: 
 
Söndagen den 17 september inbjuder Hjalmar Gullberg-sällskapet 
medlemmar i Malmö Konststudio till bussutflykt med Eva Roos 
Davidsson som guide. 
Besök på några av slotten som står omnämnda i visan ”Skånska slott och 
herresäten”. 
Uppgift om plats, anmälan och tidpunkt se Hjalmar Gullberg-sällskapets 
hemsidan http://hjalmargullberg.se 
 
 
 
Malmö Konsthall inbjuder till 
STUDIECIRKEL: Trycka – vika – bok 
Torsdagar 19/10, 26/10, 9/11, 16/11 samt 23/11  
Kl. 14.00 –16:30. 
 
I denna studiecirkel får du prova på några olika trycktekniker samt vika och 
binda ett par böcker med dina egna tryck.  
Vi utgår och får inspiration från höstens utställningar på Malmö Konsthall 
med Charlotte Johannesson (Sverige, f 1943), Ruth Wolf-Rehfeldt (Tyskland, 
f 1932) och Ester Fleckner (Danmark, f 1983). Tre konstnärer vars 
produktion präglas av experimentella förhållningssätt till såväl digital teknik 
som analoga redskap, bildgenrer och utförandefaser.  
 
Under fem torsdagar kommer vi att utforska mönster, repetition och färg 
samt experimentera med olika sätt att skapa bilder till exempel genom att 
rista i frigolit, tillverka egna gummistämplar och trycka i tryckpress. Du får 
även testa att göra enkla böcker genom att vika och binda dina bilder.   
 
Kursledare: Eva Hejdström (se nedan) 
Arrangör: Malmö Konsthall i samarbete med ABF Malmö. 



20 
 
Avgift: 650:-  
Anmälan: Tel. 040-35 24 00, ABF Malmö. 
OBS! Anmälan är bindande. 
 
Eva Hejdström är konstnär och bokbindare med BA Honors Fine Art och 
Postgraduate från Glasgow School of Art, Skottland. Utbildad i bokbindning 
i Storbritannien och Sverige. Arbetar främst med Artists’ Books, kollage, 
grafik och teckning. Eva har lång och bred erfarenhet av undervisning och 
har arbetat med barn, ungdomar och vuxna.  
 

 
Hjalmar Gullberg-sällskapet inbjuder Malmö Konststudios 
medlemmar att delta i ett musikarrangemang på Malmö Operas 
foajé  
Lördagen den 14 oktober kl 14.00. 
Inga-Britt Niemand, musiker och pianopedagog, tolkar tillsammans med 
operasångaren Laine Quist Hjalmar Gullbergs egna tonsättningar. 
Biljettpris: Medlemmar 100 kr, övriga 130 kr. 

 
 
Danskt-Svenskt Författarsällskap inbjuder Malmö Konststudios 
medlemmar till en bokreception i Gullbergrummet på Malmö 
Stadsbibliotek måndagen den 6 november med början kl. 18.00. 
 
Under två timmar kommer ett antal svenska och danska författare att 
presentera nya egna böcker. 
Förfrågan om programmet till Bengt Liljenberg, tel. 040-91 75 42. 
Ingen föranmälan. 
 

 
Hjalmar Gullberg-sällskapet inbjuder till beskådande av Hjalmar 
Gullbergs boksamling på Stadsbiblioteket, Hjalmar Gullbergrummet 
Måndagen den 4 december kl 18.00 
Bo Gentili visar och berättar om Hjalmar Gullbergs boksamling. Fritt inträde 
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Konst- och kulturresa till Värmland –  
2 – 6 maj 2018                
 
 
Dag 1  ( 52 mil) 
08.30 med buss från Malmö Operas parkering. 
Kaffe och ostfralla serveras från bussen. 
Lunch i Trollhättan på Kanalrestaurangen. 
Besök i slussområdet (i dagsläget ej klart om museet är öppet den aktuella 
dagen).  
Incheckning på hotell i Karlstad. 
Gemensam middag på hotellet. 
 
 
Dag 2 
Efter frukost besök Värmlands museum med guide. 
Därefter guidat besök på Lars Lerins konsthall, Sandgrund. 
Lunch på Värmlands museum. 
Bussen tar oss till Arvika och Rackstadsmuseet och Arvika kyrka (exteriört, 
skapad bl a av flera av Rackstadskonstnäreerna).   
Ev. Klässbol, Linneväveriet, ett av de sista damastväverierna i Norden – om 
vi hinner.  
Kväll på egen hand (styrelsen undersöker möjlighet till ev. 
kulturarrangemang). 
 
 
Dag 3 
Efter frukost buss norrut till Alma Löv Museum, Sunne. På vägen besöker vi 
den Gamla Kraftstationen i Deje. Här presenteras varierad konst av många 
olika konstnärer och konsthallen är i ständig förändring under hela året 
samt Selma Lagerlöfs  Mårbacka. Lokala guider på alla tre museerna. 
Gemensam lunch på Mårbacka café. 
En timmas körning till Karlstad. Åter i Karlstad ca kl 16.30. 
Middag och kvällen på egen hand. 
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Dag 4 
Lämnar Karlstad och åker söderut mot Borås 
Stannar till vid Hedareds stavkyrka, som är Sveriges enda bevarade 
medeltida stavkyrka. 
Gemensam lunch på Börshult Gård, strax söder om Hedareds kyrka. 
Väl i Borås besök på Konstmuseet i Borås med lokal guide. 
Gemensam middag på hotellet. 
 
 
Dag 5 
Efter frukost Skulpturunda med lokal guide. 
Därefter guidat besök på ABECITA Konstmuseum. 
Lunch på Östra Viks Golfrestaurang. 
Åter till Malmö med uppehåll för eftermiddagskaffe 
 
Hotellen: 
2-5 maj Stadshotellet i Karlstad 
5 maj Scandic Plaza, Borås 
 
Resans pris per person: 
7 620 kr vid 34 personer 
7 990 kr vid 30 personer 
8 510 kr vid 25 personer 
 
Enelrumstillägg: 1 450 kr 
 
Ingår i resan: 
Helturistbuss  
Kaffe och ostfralla den 2 maj 
4 övernattningar inkl. frukost 
2 middagar (ej dryck) 
5 luncher inkl. måltidsdryck 
Besök museer med lokala guider enligt program 
Stefan Norén (Värmlands konstförenings ordförande) som 
reseledare/guide dag 2 och 3. 
 
Reservation för prisändringar som ReseExperten ej kan påverka. 
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Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bmark@gmail.com alt.  
tel 0709-655 430, tidigast den 1 september 2017. 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. 
 
Slutbetalning senast den 20 mars 2018. 
 
Resans arrangör: ReseExperten, tel 040-10 18 10. 
Guide och reseledare dag 2 och 3: Stefan Norén, ordförande i Värmlands 
konstförening. 
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POLEN  4 – 11 september 2018 
Auktoriserad svensk-polsktalande guide/reseledare: 
Zygmunt Fedyk som ansluter i Poznan.        
https://siggepl.wordpress.com/              
 
 
 
Dag 1 
Buss från Malmö Opera med start kl 08.00 till Poznan via Gedser-Rostock, 
ca 70 mil. Lunch på båten (ingår ej) och uppehåll för eftermiddagskaffe 
någonstans längs vägen. Lång resa – men vi får se mycket av landet. 
Gemensam middag på hotellet. 
 
 
Dag 2 
Efter frukost, förslagsvis kl 08.30, buss Poznan – Lodz. Tar ca 3 timmar. 
2 500 000 invånare. (Lodz har ett av Polens främsta museer för modern 
konst, Europas största stadspark, Manufaktura – en gammal textilfabrik 
som byggts om till ett av Europas största varuhus, flera lärosäten för högre 
utbildning (teknik, medicin o film) 
Vi besöker förslagsvis MS 1 (Museum Sztuki) med lokal engelsktalande 
guide före lunch. 
Vi äter gemensam lunch på museet och besöker därefter  MS 2, också med 
lokal guide. 
Lämnar Lodz vid 16 -tiden och åker vidare med buss i två timmar till 
Warszawa. 
Gemensam middag på hotellet. 
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Dag 3 
Frukost i Warszawa  (1,7 milj inv i staden och 3,2 milj i storstadsområdet) 
och börjar dagen med rundtur med buss som avslutas med promenad i 
Gamla stan och torget Rynek Starego Miasta, fullt av trevliga restauranger.  
Här äter vi lunch var för sig innan vi tillsammans besöker Nationalmuseet, 
stadens största museum, med förbokad engelsktalande guide. Här finns en 
stor samling polsk konst, en stor samling antik konst och konst av 
konstnärer med rötter från hela världen.  
 
Kvällen: Gemensam middag på någon trevlig restaurang alt.  
Operahuset i Warszawa som är en stor och imponerande byggnad belägen 
mitt i staden. Känd för att ha mycket bra akustik samt att vara mycket 
vacker på både ut- och insidan. Om operan har föreställning på någon av 
dagarna 3 och 4 föreslås att den gemensamma middagen tas på den 
”andra” kvällen. 
 
 
Dag 4 
Efter frukost guidat besök på Kungliga slottet, mycket sevärt. Viktig symbol 
för nationell identitet, kultur och en rik historia. Imponerande samling med 
23 målningar av Barnardo Bellotto, mer känd som Canaletto. Även 
Lanckoron´ski –samlingen med bl a två originalmålningar av Rembrandt. 
Gemensam lunch. 
  
Därefter besök med lokal guide på Wilanóv palatset som tillsammans med 
parken är den polska nationalkulturens mest värdefulla monument, från 
1677-96. 1805 öppnades Polens första offentliga museum i palatset som i 
sin tur öppnades för allmänheten 1962. 
 
Kväll: Gemensam middag (dag 3 eller 4) eller opera/konsert. 
Chopinkonserter ges nästan varje kväll  i många av stadens konsertsalar och 
kyrkor. 
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Dag 5 
Efter frukost avresa mot Krakow, 30 mil. 
På vägen dit besöker vi Kloster Jasna Gora  med Svarta Madonnan. 
Gemensam lunch. 
Promenad i Krakow; Jaigellonska Universitetet, Gamla kyrkan, Stora torget, 
Mariakyrkan, Rådhustornet o stadsmuren. 
Wawelkullen – historisk orientering, en naturlig kalkstensklippa där 
kungliga slottet och domkyrkan ligger. 
Judiska kvarteren med marknadsplats, synagoga och andra byggnaden 
karakteristiska för judisk kultur. 
Gemensam middag på hotellet. 
 
 
Dag 6 
Krakow, 760 000 invånare – 1 500 000 i storstadsområdet. 
Efter frukost besök med lokal guide på Wawelslottet och därefter 
Nationalmuseum, där Da Vincis ”Damen medHermelinen” temporärt visas 
eftersom Czartoryski Museum är stängt fram till 2019 p g a renovering.  
Gemensam lunch. 
Besök på Wieliczka saltgruvor med bl a underjordisk kyrka är ett ”måste”. 
Lokal guide. 
Kväll: Middag på egen hand. 
 
 
Dag 7 
Efter frukost avresa norrut. 
Efter 27 mil gör vi ett besök på Moderna museet i Wroclaw (MWW). 
Gemensam lunch. Vår guide/reseledare lämnar oss i Wroclaw. 
Vidare till Cottbus i Tyskland för gemensam middag och övernattning  
(22 mil). 
  
 
Dag 8 
Efter frukost  avresa mot Malmö. (59 mil, 8,5 tim inkl båtöverfart). 
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Hotell: 
4 september, Mercure, Poznan 
5-8 september, Novotel, Warszawa 
8-10 september, Wyspianski, Krakow 
10 september, Radisson, Cottbus 
 
Resans pris: 
11 730 kr vid 34 personer 
12 340 kr vid 30 personer 
13 060 kr vid 25 personer 
Enkelrumstillägg: 2 850 kr 
 
 
Ingår I resans pris: 
Helturistbuss 
Vägskater samt färje- och broavgifter 
7 hotellnätter inkl frukost 
5 luncher inkl 1 glas vin/öl el. mineralvatten 
5 middagar (ej dryck) 
Besök på museer med guide enligt program 
Zügmunt Fedyk som guide (från Poznan t o m Wroclaw) 
Marginalmoms för paketresor inom EU. 
 
Reservation för prisändringar som Reseexperten ej kan påverka. 
 
 
Anmälan till Anna-Lena Bengmark, annalena.bmark@gmail.com alt.  
tel 0709-655 430, tidigast den 1 september 2017. 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 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                   040-98 23 13 / 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, sekreterare                                  040-23 41 63 
konstanmalan@yahoo.se 
Pål Olson                                                040-26 42 29 / 0705-451 958 
pal.olson@telia.com 
Bengt Wahlstein, kassör    070-821 45 12 
bengt.wahlstein@hotmail.com 
                               
Suppleanter 
Britt-Marie Sundberg   0707-170 997 
brittmarie.sundberg@gmail.com   
Hanna Söderberg    040-26 01 16 
hasoderberg1@gmail.com 
Bengt Tancred   076-810 92 74 
bengt.tancred@telia.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 


