KULTURMAGASINET I BERGKVARA

VÄLKOMMEN TILL
KONSTÅRET 2020

Jubileum! Kulturmagasinet 25 år 30 juni–9 augusti (bild Stina Lindskog)

Anette Abrahamsson ”Stilleben och en hund” 9–24 maj

ANETTE ABRAHAMSSON
”Stilleben och en hund” 9 - 24 maj
Anette Abrahamsson är född 1954 i Norrköping men numera bosatt i Köpenhamn. Det
är också staden där hon utbildat sig på Det
Kongelige Danske Kunstakademi 1978-83.
Där var hon sedan under åren 2008 – 2017
professor i Måleri. ”Mina målningar handlar om
specifika platser, kulturidentitet och klassiska
genrer, ofta i storskaliga format och små akvareller och hur vi förvaltar detta genom tiderna.
Det är ett representativt måleri där motivet
pekar på en narration och samtidig frånsäger
sig denna och önskar antyda en outtalad
berättelse”.
JUBILEUM! KULTURMAGASINET 25 ÅR
30 juni – 9 augusti
En samlingsutställning med verk av sju konstnärer som genom åren arbetat på Kulturmagasinet. Stina Lindskog, Christina Olivecrona,
Mats Kläpp, Anders Gyllerfelt, Kåre Holgerson,
Bengt Jahnsson-Wennberg

ELISABETH MORITZ
”Efterminne” 12 – 27 september
I september får vi ta del av Elisabeth Moritz
kostnärsskap i Konsthallen. ”Jag kommer att
presentera en serie uppförstorade foton som
jag bearbetat med en Cut-out teknik. Bilderna
är från familjens fotoalbum och genom dessa
söker jag i familjens tyska förflutna. Mitt arv.
Ett historiskt landskap växer fram där tidsandan blir tydlig. Utställningens titel ”Efterminne”
är en översättning av begreppet postmemory
som myntats av forskaren Marianne Hirsch.
Det rör sig om minnen och trauman som
ärvs vidare i flera generationer. Som andra
världskrigets barnbarn är jag fortfarande del av
och känner konsekvenserna av den tyska kollektiva skulden. Att skulden hänger kvar har en
funktion. Den finns för att vi inte ska glömma
och vässar blicken för samtiden.”

KALENDARIUM 2020
KULTURMAGASINET / KONSTHALLEN
9 – 24 maj

Anette Abrahamsson ”Stilleben och en hund”
Vernissage 9 maj kl 13-16. Övrigt öppet lör-sön kl 13-16, samt 21 maj, kl 10-14
https://anetteabrahamsson.dk

30 juni – 16 aug

Jubileum! Kulturmagasinet 25 år – samlingsutställning
Vernissage 30 juni kl 18-19.30. Övrigt öppet tis-sön 13-16

12 – 27 sept

Elisabeth Moritz ”Efterminne”
Vernissage 12 sept kl 10-18. Öppet 12-13/9 kl 10-18. Övrigt öppet lör-sön kl 13-16
www.elisabethmoritz.com
”KONSTVÄGGEN” – PÅ BIBLIOTEKET I TORSÅS

Jan – feb: 		Miniatyrutställning
Mars – april: 		Felix Lönn
Maj – juni: 		Ann Hammar
Juli – aug: 		Ann Rydh
Sept – okt: 		Lena Cras
Nov – dec: 		Inköpt konst

Torsås bibliotek är samarrangör till Månadens
konstnär, läs mer på:		https://bibliotek.torsas.se/
web/arena/manadens-konstnar
Med reservation för ev. ändringar eller tryckfel.

Elisabeth Moritz ”Efterminne” 12–27 september

KULTURMAGASINET 25 ÅR

I januari 1995 började renoveringen av den
stora magasinsbyggnaden och i juni 1995
invigdes Kulturmagasinet. Under 25 år har
Kulturmagasinet skapat en plats för kurser,
utställningar & projekt i delar av den gamla
skeppsredargården i Bergkvara och fortsättning följer ...

din e-postadress så kan vi skicka aktuell information om kurser, utställningarna, vernissager
med mera. Medlemsintäkterna går oavkortat
till konstinköp. De inköpta verken lottas ut på
årsmötet i mars månad (även en närvarovinst).
Under november och december månad kommer vi att visa delar av den inköpta konsten på
Biblioteket i Torsås.

SAMGÅENDE

KURSER 2020

Under mer än 35 år har Södra Möre Konstförening bjudit in konstnärer och publik till ett
ambitiöst utställningsprogram av mycket hög
kvalité. Sedan nyår övergår verksamheten till
Föreningen Kulturmagasinet, och konstföreningen upphör. Verksamheten kommer bedrivas
i samma omfattning och inriktning som tidigare
med utställningar på Kulturmagasinet och
Torsås bibliotek.

BLI MEDLEM!

Kulturmagasinet är en SK-ansluten (Sveriges
Konstföreningar) konstförening. Vi arrangerar
varje år konstutställningar med professionella
konstnärer samt kurser och föreläsningar.
Vill du vara med i vår förening och påverka
och ta del av vår verksamhet? Sätt in medlemsavgiften, som är 100:-/år på bankgiro
5354-0399. Skriv namn, telefonnummer och

Öppen Ateljé – vårterminen 2020		
Lärare: Anders Gyllerfelt
Fotobaserad Grafik 29 juni–3 juli		
Lärare: Kåre Holgerson
Bild & Form 29 juni–3 juli			
Lärare: Tomas Andersson
Landskapsmålning 6–10 juli
Lärare: Anders Gyllerfelt
Akvarell 13-17 juli				
Lärare: Christina Olivecrona
Akryl & Tempera 13-17 juli			
Lärare: Bengt Jahnsson Wennberg
Bildens Uttryck 20–24 juli			
Lärare: Christina Olivecrona
Ljuset & Färgen 20–24 juli			
Lärare: Bengt Jahnsson Wennberg
Ungdomsateljén 10–14 aug
Lärare: Kåre Holgerson
Öppen Ateljé – höstterminen 2020
Lärare: Anders Gyllerfelt

Adress: Hamngatan 2, Bergkvara
Mer info: www.kulturmagasinet.nu
Följ och gilla oss på Facebook och Instagram

Verksamheten får stöd av:

