
Evenemangs-

tips:

Varmt välkomna till höstens utställningar i Karlshamns konsthall. Spara detta 
programblad, så ni inte missar något. Vernissagekort skickas som vanligt via e-mail och 

finns också i pappersform i konsthallen vid varje utställning.

Vill du hjälpa till med att vakta i konsthallen vid utställningar? 
I så fall hör du av dig till styrelsen eller mejlar karlshamnkonstforening@gmail.com 

Har du inte anmält eller kanske ändrat din adress?
mejla karlshamnkonstforening@gmail.com

Karlshamns Konstförening
Program hösten 2022
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Sponsorer

Illustrationer: Bob Matson • Tryck: Carlshamn Tryck & Media AB

All information finns på vår hemsida: www.karlshamnskonstforening.se

Karlshamns Konstförenings verksamhet bygger på stöd från Karlshamns Kommuns Kulturenhet, 
sponsorer samt inte minst medlemmarnas avgifter. Vi vill tacka alla bidragsgivare för deras stöd.

Mäklarhuset
Lars Bengtsson

Sponsorer 2013Sponsorer 2013Sponsorer 2013Sponsorer 2013

MÄKLARHUSET

PORT HOTEL
-Centralt Carlshamn-

Sveriges lokala tryckeri

Tack för att ni sponsrar 
vår förening!
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Styrelsen

Ordförande: Steen Agergaard Jensen ...................070-813 38 10 
Vice Ordförande: Catarina Henriksson .................070-939 02 00
Sekreterare: Sten-Evert Lundberg ........................073-732 36 74
Kassör: Alf Levin ...................................................070-661 53 99
Ledamöter: Gideon Johansson .............................070-348 90 92
Lillemor Holmqvist ..................................................070-214 65 48
Margareta Carl-Jadesjö ..........................................070-684 59 40
Gunnar Pettersson .................................................070-843 04 68
Anita Larsson .........................................................070-391 90 57
Christina Almfeldt....................................................070-860 66 77 
Lillemor Bengtsson .................................................070-931 05 69

Karlshamns Konstförening postadress: c/o Karlshamns Museum, 
Vinkelgatan 8, 374 38 Karlshamn 
Hemsida: www.karlshamnskonstforening.se
Facebook: www.facebook.com/Karlshamnskonstforening
Mailadress: karlshamnkonstforening@gmail.com

Samarbete med:

osterbergs

JENSEN & LOVÉN
TANDLÄKARNA

TANDLÄKARNA

RUDVI & KARLSSON
Konstauktion – Konst för livet  •  22 – 25 september

En konstauktion för välgörenhet i Karlshamns Konsthall
Lördagen den 24 och söndagen den 25 september kl 12-16

Karlshamn-Mörrum Rotaryklubb anordnar en konstauktion i Karlshamns Konsthall där 
skänkta verk auktioneras ut. Intäkterna går detta år till Ukrainahjälpen.

Information finns på: www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge

Lotteriutställning 26 november – 4 december
Årets vinster i KK:s medlemslotteri ställs ut under ordinarie öppettider, torsdag 16–18,

lördag–söndag 11–17. Utlottningen äger rum söndagen den 4 december kl 17.



Birgitta Heiling  •  27 augusti – 18 september

Birgitta Heiling, målare med ateljé i Nöttja, Ljungby kommun.

Jag målar direkt inför motivet och strävar efter total närvaro 
genom själva måleriakten. Förhoppningsvis kan betraktaren 
känna igen sig i den närvarokänslan och stanna upp och tänka 
efter vad som är det viktiga. Att måla är att se, att utforska det 
synliga, att se är att vara, att uppleva, att inse.
Jag brukar bygga stilleben med målningar mot ateljéväggen. 
På det sättet kan jag komponera ett motiv så att det innehåller 
de färger jag just då är sugen på att måla. Det ger mig också 
möjlighet att koppla ihop olika sidor i mitt måleri. Vid ett tillfälle 
fattades ett färginslag. Jag såg mig omkring i ateljén efter en bit av 
någonting, vad som helst, med just den färgen som jag tänkte på. 
Det fanns inget men jag bläddrade i en tidning och där hittade jag 
den, färgen som jag behövde, och rev ur en bit som jag satte in i 
motivet. Så hade jag hittat ett nytt sätt att bygga mina stilleben.

Birgitta Heiling visar och berättar 
om utställningen Sön 28/8 kl 13.30.

JOHNNY 
MARTINSSON
Skulptör som präglats 
mycket av sin uppväxt 
vid havet. Klarsynt och 
medvetet utforskar han 
kraftfälten i skeppens 
linjer, vattnets rörelser, 
spantformer och 
segelduksytor och 
skapar sen tydliga men 
mångtydiga skulpturer. 
I sina verk fångar han 
dualismen i tillvaron, 
livets sammanhållande 
och frigörande krafter.

LARS-ERIK 
” LEHÅN” 
HÅKANSSON
En konstnär som 
ständigt ifrågasätter 
vårt sätt att se på 
världen. Balanserande 
mellan humor och 
allvar, hjälper han 
oss att hävda den fria 
utsikten. Hans främsta 
vapen är linjen. 
Distinkt och svart 
på vitt undersöker 
denna linje världen, 
maktens arrogans 
och det komplicerade 
mönstret av tankar 
och handlingar, som 
formar vår tillvaro.

Joanne och Lars Hoffsten  •  1 – 23 oktober

JOANNE POSLUSZNY- HOFFSTEN
Min konst är ofta i blandteknik, men min utbildning från University of 
New York var huvudsakligen i måleri. Jag har dessutom studerat i Boston, 
Wien, Zakopane och Warszawa och det har haft en stor påverkan på mig.
Jag tycker om att använda upphittade objekt i min konst till exempel 
skateboards, resväskor och dockor och jag experimenterar också i olika 
material till exempel guldblad. I min konst inspireras jag ofta av teman som  
är politiska, religiösa eller om kärlek. En del offentlig konst har jag gjort på 
temat kärlek inklusive ”Lusthuset” i Trädgårdsföreningen och ”The Love 
Bench ” nära Konsert- och Kongress i Linköping.

LARS HOFFSTEN 
Mitt förhållningssätt till min konst liknar mycket en jazzmusikers. Mina bilder 
är improvisationer på olika grundteman, ´standards´, som jag hela tiden 
återkommer till och som jag försöker utveckla. Jag tänker oftast i rytmer, toner, 
harmonier,´grooves`etc. när jag arbetar. Jag gillar när det svänger. Det finns 
en vilja inom mig att hela tiden söka mig bortom vad jag vet och kan. Den här 
utställningen är förhoppningsvis bara en liten deletapp på en mycket lång resa. 
Titlarna på dom olika bilderna hämtar jag i huvudsak från min skivsamling.

FYRA SYNSÄTT  •  29 oktober – 20 november
Signar N. Bengtson  •  Per Serre

Johnny Martinsson  •  Lars-Erik ”lehån” Håkansson

SIGNAR N. BENGTSON 
Målare och skulptör, som 
med stor humor och mycket 
kärlek skildrar världen 
runtomkring. Fantasi eller 
verklighet, både och, vem 
vet? I denna värld finns 
många sällsamma tingestar, 
ofta luftburna farkoster, 
där katter, nakna damer, 
bevingade tjurar, sjömän 
och grisar förekommer 
om vartannat och alla 
verkar målmedvetet vara 
på väg någonstans. Här går 
budskapet från hjärta till 
hjärta!

PER SERRE
Konstnär som målar 
landskap, natur sedd 
genom ett personligt 
temperament. Han vill få 
oss att upptäcka det stora 
i det lilla - och tvärtom! 
Ibland en skildring på 
avstånd ett helt landskap. 
Sedan en närbild, med 
högsta koncentration och 
koloristisk känslighet. 
Ofta tillkommer en 
förvandlande rörelse, 
som griper in i naturens 
former.

Öppning lördagen 27 augusti. 
Därefter öppet torsdag 16–18, lördag–söndag 11-17.

Öppning lördagen 1 oktober.  Därefter öppet torsdag 16–18, lördag–söndag 11-17.

Öppning lördagen 29 oktober.  Därefter öppet torsdag 16–18, lördag–söndag 11-17.

Välkommen till vernissage lördag 29 oktober kl 13 – 17
Kl 13.30 inviger författaren och konstkritikern Thomas Kjellgren utställningen.

De fyra konstnärerna Signar N Bengtson, Lars-Erik ”lehån” Håkansson, Johnny Martinsson och 
Per Serre visar nu, för första gången, sina verk i en gemensam utställning – i hemstaden Karlshamn!

I samband med denna unika händelse inbjuder vi också till  FYRA MÖTEN där respektive konstnär 
finns på plats i konsthallen fyra olika söndagar under utställningsperioden 29 oktober – 20 november. 
Kom och träffa dem!
Söndag den 30 oktober: Signar N. Bengtson
Söndag den 6 november: Per Serre
Söndag den 13 november: Johnny Martinsson
Söndag den 20 november: Lars-Erik ”lehån” Håkansson

Urval ur texter av Tullan Gunér och Thomas Kjellgren.


