
Varmt välkomna till vårens utställningar i Karlshamns konsthall. Spara detta program-
blad, 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 våren 2023
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Sponsorer

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

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

Samarbete med:

Årsmöte

Välkommen till KK:s årsmöte söndagen den 19 mars kl 15 i Studieförbundet 
Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan 84. Närvarolotteri och enkel förtäring.

Välkomna till Svenska konstnärsförbundets Vårsalong i Karlshamns konsthall. 
En samlingsutställning där aktivt verksamma konstnärer i Blekinge erbjuder upplevelser av

olika uttryck och metoder inom bild, färg och form.
www.konstnarsforbundet.se/index.php/regionerna/region-syd

Vårsalong • 6 maj – 21 maj

Information finns på: www.sverigeskonstforeningar.nu/blekinge

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

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



Helen Arnback • San Lundberg • 4 februari – 5 mars

HELEN ARNBACK
Jag målar just nu mest i akrylfärg. I mitt måleri berättar jag på 
mitt sätt om vad som sker i våra liv och ute i världen. Jag använ-
der vissa återkommande symboler, det är fågeln som kan flyga 
och har frihet, det är hästen som är stor och trygg. Men fram-
förallt finns flickan eller kvinnan som behöver uppmärksam-
mas mer. Det kan också vara vilda djurs situation som behöver 
lyftas fram. Genom åren har jag försökt hålla en egen linje som 
jag utvecklat. Vill ha ett lugn och en stämning i tavlan. Bilden 
ska vara så avskalad som möjligt.

FINN ANDERSSON – Tecknare och grafiker
Torrnål kallas den teknik jag vanligen använder. 
Bilder ristas direkt i plåten som sedan trycks. Även 
en del etsningar har det blivit. Mina motiv varierar 
stort. De kan bygga på iakttagelser och resultera i 
naturbilder, porträtt och modellteckningar. Andra 
bilder är lite mer fantasiskapelser, de kan handla om 
småpåvar, åldringar och osannolika byggnader. I en 
del bilder har jag gjort små försök att skoja lite med 
överheten. I många olika sammanhang förekommer 
djur. Närheten mellan människa och djur är ett litet 
favoritema.

SAN LUNDBERG
Konst och kultur är som blodet, livsnödvändigt. Jag jobbade mot ett 
konstnärskap redan som fyraåring och har tveklöst gått den vägen 
genom livet. ”Grafiken fick mig att öppna upp, ja det var närmast 
livsomvälvande. Så som kärlek kan vara.”

INGA GRIMM – Assemblage – Collage
Inspiration och material hittar jag överallt. Ute i naturen, i stadens 
vimmel; i möten med andra och mig själv; på återvinningsstationer 
och fabriker; i böcker och tidningar eller i ett budskap som hänger 
på en tepåse. Fragment fastnar, idén kommer in, fluktuerar, en 
bild formar sig; först i huvudet, sen vill eller ska den ut innan den 
försvinner igen där den kom ifrån. Så jag tecknar, klipper, klistrar, 
målar, skriver, fotar, bygger, formar; gör det som just då känns rätt 
för att manifestera denna tankebild - i det vad vi upplever som 
verkligheten. Ibland blir det som det var tänkt, ibland blir det över-
raskande annorlunda.

Sven-Ingvar Johansson • Jan Jonsson • 18 mars – 16 april

JAN JONSSON 
Att teckna och måla har 
alltid varit ett sätt för mig 
att berätta om människor, 
platser och föremål. Jag 
vill förmedla en känsla av 
tid, rum och närvaro. Inga 
motiv är för simpla och allt 
går att gestalta så det blir 
besjälat. Bildspråket är rea-
listiskt med det personliga 
uttrycket är alltid det vikti-
gaste. Konstnärsskapet är en stor källa till glädje – rentav ett 
måste – men kan också leda till frustration och vånda, då 
de egna kraven har stigit med åldern. Men den som är nöjd 
slutar också att utvecklas.

SVEN-INGVAR JOHANSSON 
Jag jobbar i växelbruk. Motiven är ofta be-
traktelser av vardagslivet runt omkring mig. 
Där nyfikenheten på olika uttrycksformer 
och tekniker är en stor konstnärlig drivkraft. 

Väggaskolan, elevutställning • 19 april – 26 april

Elever från Väggaskolans Estetiska program ställer ut i Karlshamns Konsthall.

Lena Karmi • 27 maj – 18 juni

Finn Andersson • Inga Grimm • 19 juli – 13 augusti

”Jag har alltid dragits till egensinnig och berättande konst som 
berör. Efter gymnasiet gick jag en konstnärlig grundutbildning 
i Göteborg. Där upptäckte jag att måleri har en enorm poten-
tial. Det var dock många år senare när jag hade förlorat min 
äldste son som mitt måleri fick en djupare dimension. 
Tre år studier på Konstfack för prof. Tom Sandqvist som 
kretsade kring temat Helighet i konsten bidrog.
Eftersom jag är uppväxt i ett vackert kulturlandskap bildar 
naturen ofta grunden i min gestaltning.”

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

Öppning onsdagen 19 juli kl 16–20. Öppet under vecka 29: 20–22 juli kl 11–18, 23 juli kl 11–17.
Därefter öppet torsdag kl 16–18, lördag–söndag kl 11-17.

Öppning lördagen 4 februari. Därefter öppet torsdag kl 16–18, 
lördag–söndag kl 11-17.

Öppning lördagen 18 mars.  Därefter öppet torsdag kl 16–18, lördag–söndag kl 11-17.


