
Varmt välkomna till vårens utställningar i konsthallen. 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 våren 2021 (ändrad 2021 januari)
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All information finns på vår hemsida: www.karlshamnskonstforening.se All information finns på vår hemsida: www.karlshamnskonstforening.se

Karlshamns Konstförenings verksamhet bygger på stöd från Karlshamns Kommuns Kulturenhet, spon-
sorer samt inte minst medlemmarnas avgifter. Vi vill tacka alla bidragsgivare för deras stöd.
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Lars Bengtsson
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Sveriges lokala tryckeri

Tack för att ni sponsrar 
vår förening!
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Styrelsen

Ordförande: Steen Agergaard Jensen ....................070-813 38 10, 0454-133 81 
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, 0454-158 47
Roland Palmqvist .....................................................079-307 85 21
Margareta Carl-Jadesjö ............................................070-684 59 40, 0454-146 95
Lissi Svensson (vilande) ...........................................073 391 49 28, 0454 12984
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:

Mer information finns på: www.sverigeskonstföreningar.nu/blekinge

Årsmöte (flyttat till 7 augusti i konsthallen)

Karlshamns konstförening har årsmöte söndagen den 7 augusti, 2021, kl. 17:00 i Konsthallen. 
Efter årsmötesförhandlingar utlovas ett närvarolotteri och enkel förtäring.

Vernissage och besök under utställningar i Coronatid

Då restriktioner från Folkhälsomyndigheten på grund av Coronapandemin sätter gränser för hur vi kan mötas 
och för hur kulturprogram kan genomföras väljer Karlshamns konstförening att följa myndighetens restriktioner 

angående antal besökande.

”Då och Nu” med Christine Lindqvist  
Karlshamns konstförening ger under våren i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Konstföreningar 
en serie föreläsningar om samtidskonst på temat ”Då och Nu”. Det blir olika ämnen varje gång. 
Christine Lindqvist kommer att ge tre föreläsningar om det som är aktuellt inom konsten just för tillfället med sam-
tidiga tillbakablickar i konsthistorien.  ”Det handlar både om samtidskonst och gamla mästare, vad som för tillfället ger 
rubriker i media”, säger Christine och tillägger ”jag önskar gärna ett konstsamtal”.

Tid och plats: Karlshamns konsthall, torsdagar: 15 april, 20 maj och 10 juni kl. 18.00.
Anmälan via e-post: karlshamnkonstforening@gmail.com - Anmälan till varje föreläsningstillfälle!
Fri entré. 



Ann Sofie Ahlberg • mem • 5-27 juni 

Yvonne Larsson • 27 feb-21 mars

Inställt pga gällande covid 19 restriktioner i Tyskland. 
Nytt förslag kommer i höstprogrammet.

Christof Knapp - Skulpturer & reliefer • 21 juli-8 augusti

 Vernissage lördagen 5 juni
Officiell invigning kl. 14.00 

Öppet tis-ons  kl.13-17, tors kl.13-18, fre-sön kl.13-17

Eva Rex- Figurer & krumillurer • 3-25 April

Förmänskligade musikinstrument, husgeråd, bokstäver och 
djur. Väder och vind, snö och is, sommar och sol. Tecken, 
krumelurer och figurer. Lite 50-tal. Detta är min bildvärld. 
Etsat, ruggat och polerat på kopparplåt och tryckt med svart 
färg. Som motvikt jobbar jag med litografier tecknade på 
kalksten och tryckta i många kulörer. Djur, växter, hus och 
folk. Uttrycket blir ett helt annat än etsningarna.
Ibland kopplar jag av med linoleumsnitt och då blir bilderna 
enklare i formerna, mer slagkraftiga. En mycket tilltalande 
grafisk teknik. På senare tid har jag lekt lite med collage. 
Klipp i gamla tryck och akvareller uppklistrade på svart 
botten.

 Vernissage lördagen 3 april
Officiell invigning kl. 14.00 

Därefter öppet torsdag 16-18 & lördag, söndag kl. 13-17

Yvonne Larsson är född 1958 i Blekinge och utbildad 
vid Forum konstskola i Malmö och Lunds universitet. 
Hennes konstnärliga medium är olja på duk. 
Målningarna balanserar i gränslandet mellan det 
föreställande och det abstrakta. Lager på lager av 
undermålning och färgbearbetning ger upphov 
till bildvärldar med förtätade stämningar, igen-
kännbara ting som upprepas och metamorferas 
till gränsen till det metafysiska.

 Vernissage lördagen 27 februari. 
Därefter öppet torsdag 16-18 & lördag, söndag kl. 13-17.

Allra främst handlar mitt arbete om människan - som form, som idé. 
Vem vill hon bli?  Hur väljer hon att förhålla sig till sina medmänniskor - 
inkludera, fjärma, avsky, älska? Uttrycker mig i teckningar, grafik, måleri, 
skulptur och ord.
Försöker fånga det levande, tillfälliga och skapa något bestående som 
ett snett leende bränt i lera eller en rörelse, ett danssteg, målad med blå 
färg. I denna utställning blandar jag nyproducerat med alster skapade 
för länge sedan. Mina olika uttryckssätt får försöka samsas om utställ-
ningsytan.  Det skall bli spännande att se om detta kan göras överblick-
bart och inbjudande!

Bor sedan mer än 20 år på en ö, omfluten, i ett blått hus mellan himmel 
och hav, Där pågår en ständig konstkurs där jag - just nu - är enda elev. 

Välkomna till Svenska konstnärsförbundet Blekinge Vårsalong i Karlshamns konsthall.
www.konstnarsforbundet.se/index.php/regionerna/region-syd

Vårsalong • 8-23 maj 


