Carl Stenlöv

Mattias Svensson

Bo Lundwall
Caroline Möller

2018
Leif Ruhnström

Zoli Fuglesang Kareld

Eva Lissinger
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Eksjö Konstförenings
årsmöte 2018
Tid och plats
Söndagen den 25 februari 2018 klockan 15.00
i Höglandssjukhusets aula, Eksjö.
Dagordning
1. Årsmötesförhandlingar
2. Bo Lundwall utställare 17 november - 2 december
berättar om sin konst.
Mer information om Bo Lundwall och hans konst
finns på sid 15.
3. Utlottningar
•
•
•
•
•

Vernissagelotteriet
Medlemsvärvarlotteriet
Konstlotteriet
Medlemsnummerlotteriet
Närvarolotteriet

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!
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Dags för 90-årsfirande!
Följ med Eksjö konstförening under
jubileumsåret 2018
Jubileumsdags! Det är hela 90 år sedan Malte Liewen Stierngranat lade grunden till Eksjö Konstförening den 19 januari 1928. Malte var mycket kulturintresserad och reste bl.a. en pyramid över sig
själv och sin familj vid slottet Stjärneborg nära sjön Ralången! Vi bygger ingen pyramid, i stället
bjuder vi in till Jubileumsfirande på årsdagen, fredagen den 19 januari! Se mer här i programmet!
Vi kommer att vara värdar för tipspromenaden den 18 februari ute vid Skidstugan. Vi säljer då även
våra resterande konstlotter!
Årsmötet 2018 hålls den 25 februari kl 15.00. Förutom årsmötesförhandlingarna lottar vi ut konst
för sammanlagt hela 106 000 kr! Dessutom kommer Hultsfredskonstnären Bo Lundwall att hålla
föredrag, läs om honom på sidan 15.
”Eksjö på duk” återkommer i år helgen den 10 - 12 augusti. Det är samma helg som Eksjö Tattoo
genomförs. Vi hoppas på ett stort antal deltagande konstnärer!
Vårens konstresa blir den 5 maj. Färden går till Norrköping, där vi blir guidade i det intressanta
Industrilandskapet som ligger utmed Motala ström. Vi planerar även att besöka ett par konstnärer.
En längre resa planerar vi till Bornholm dagarna 14 till 16 september. Den fina ön bjuder på många
duktiga konstnärer, hantverkare och inte att förglömma - öns underbara natur. Jubileumsåret till ära
sponsrar konstföreningen resan, om du är ute i god tid, som då hamnar på 3 000 kr jämt. Missa inte
detta tillfälle! Se sidan 17 om våra resor.
Eksjö Konstförenings bidrag till Eksjö Kulturfestival 2018, som hålls under vecka 44, är bland
annat bildkonstnären Gebbe Björkmans föreläsning med fokus på intressanta mysterier i fågelvärlden.
Mer om konstföreningens egna utställningar, föreläsningar och aktiviteter under 2018, hittar du längre
fram i programbladet.
Håll också koll via vår hemsida, Facebook och i din egen e-post, där finns oftast den allra senaste
informationen. OBS! Vi vill ha din rätta e-postadress! Vi skickar av kostnadsskäl inte
längre ut ytterligare information via vanligt postbrev. Alltmer information går via e-post,
på så sätt sparar vi massor av portokostnader, som vi i stället kan köpa konstvinster för!
Anmäl snarast din rätta e-postadress till: fam.ekbladh@gmail.com
Har du idéer, och/eller vill hjälpa till? Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen. Kontakta oss bara,
så får vi en ännu bättre förening!
Ett stort tack riktar vi till alla våra annonsörer, Eksjö museum och övriga som på olika sätt
hjälpt till att markera föreningens viktiga position i kommunens kulturliv!

					Styrelsen för Eksjö Konstförening
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AKTIVITETER OCH INFORMATION IN
Tipspromenad i skidstugan
Söndagen den 18 februari samarbetar vi med
ESOK och står som värdar för den så uppskattade tipspromenaden i Eksjö. Denna gång
blir frågorna mer riktade i kulturens anda. Vi
har öppet klockan 10.00 - 12.00. Passa på att
motionera både kroppen och ”knoppen”! Vi
kommer också att sälja lotter till vårt populära
konstlotteri. En extra konstnärlig vinst utlovas!
Mer information om promenaden hittar du i
god tid på vår hemsida och på Facebook - Eksjö
konstförening.

Vernissager – Vernissagelotteri
Alla våra vernissager äger rum på Eksjö museum, lördagar klockan 12.00 - 14.30.
Vernissagerna är välbesökta, men det finns alltid plats för fler besökare. Som medlem deltar
du i vernissagelotteriet med fina vinster. Kom
och ta med dina vänner – ju fler desto trevligare!

Medlemsavgifter och förmåner
Medlemsavgiften är 175 kronor för 2018. Inbetalning görs till bankgiro 5690-5060.
OBS! Glöm inte att fylla i avsändare. Betala
senast 31 januari! Tänk på att påminnelser
kostar föreningen, det vill säga oss alla,
onödiga utgifter!
Var uppmärksam på att du som medlem i Eksjö Konstförening har 10 % rabatt vid inköp av
konst vid våra utställningar.

Eksjö kommuns
kulturpris 2014
Tack vare stipendiet på 10 000 kr lottar vi även
2018 ut en extra vinst i form av ett presentkort
på 2 500 kronor, i vårt medlemslotteri, att köpa
konst för på någon av Eksjö Konstförenings
utställningar.

Följ oss på Facebook

där vi lägger ut aktuell information om utställningar, resor mm.
Eksjö Konstförening.
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Årets inspirerande

KONSTRESOR
hittar Du på sidan 17

Aktuellt medlemsregister

När du nästa gång betalar in årsavgiften ber vi
dig att rätta eventuella fel i namn, adress eller
e-postadress samt fylla i ditt telefonnummer.
Ändringar gör du till: Rose-Marie Johansson,
epost: rosemarie.redovisning@gmail.com

Medlemsnummer

Ditt medlemsnummer står på kuvertet och inbetalningskortet! Det är med detta nummer
som du deltar i utlottningen vid årsmötet. Alla
vinnare blir personligen underrättade efter årsmötet. Vinstlistan kommer att publiceras på
www.eksjokonstforening.se samt att finnas på
Eksjö museums anslagstavla från 27 februari 2018.

Medlemsvärvning

För varje medlem du värvar får du en vinstchans
i värvarlotteriet. Kampanjtiden pågår från 1 februari till 31 januari. Nya medlemmar måste
betala in sin medlemsavgift senast den 31 januari för att du ska kunna vara med i dragningen.
Kommer betalningen in senare kommer du med
i nästkommande års dragning.
Skicka den nya medlemmens namn, adress,
e-postadress och telefonnummer samt ditt
eget namn till Rose-Marie Johansson,
epost: rosemarie.redovisning@gmail.com
Välkomstbrev med program och inbetalningskort skickas därefter ut till den nya medlemmen.

Information via e-post
Du som vill kan få utskick om vad som är
aktuellt och händer inom föreningen via e-post.
Skicka ett meddelande med din e-postadress till
Kicki Ekbladh, fam.ekbladh@gmail.com, så får
du påminnelser om kommande utställningar,
resor och andra aktiviteter.
Det är också viktigt att du som redan finns med
uppdaterar e-postadressen om den förändras.

NFÖR ETT NYTT HÄNDELSERIKT ÅR
Konst på bio - Metropol den 25 mars och 22 april 2018
Även i år bjuder vi in till filmvisning i samarbete
med Eksjös lokala biograf Metropol.
Konstnärens trädgård 25 mars kl 14.00.
Detta är berättelsen om den amerikanska impressionismen och dess nära relation till trädgårdsrörelsen. Rörelserna blomstrade mellan
1887-1920. Båda rörelserna var en reaktion på
en snabb social förändring orsakad av den amerikanska industrialiseringen.
Hitler och konsten 22 april kl 14.00.
Nazismen var på olika sätt besatt av konst. Vid

den
omtalade ”Entartete Kunst”utställningen
1937 visade
nazisterna upp
”degenererade” verk av moderna mästare som
Chagall och Klee.
Medlemmar i Eksjö Konstförening har 10 % rabatt på biljettpriset. Vi lottar också ut 6 biljetter
på årsmötet 25 februari 2018.

”Eksjö på duk” 10-12 augusti 2018
Efter tidigare ”målarsuccéer” med början 2003
bjuder Eksjö Konstförening in konstnärer och
alla andra som gillar att måla att delta i en målarweekend, 10-12 augusti 2018. Då ska staden
Eksjö och människorna där på nytt förevigas
på duk, eller med andra konstnärliga tekniker.
Samma helg arrangeras Tattoo i Eksjö, kanske
någon inspireras av detta arrangemang. Tidigare år har ett 25-tal, och ibland flera, konstnärer deltagit och publiken har uppskattat sina
”konstrundor”.

Tipsa gärna dina nära och
kära ”konstnärer” om vårt
projekt. Vi hoppas på en
riktig happening!
Tid: Från fredagen den 10 augusti klockan
13.00 till gemensam utställning på Krusagården söndagen den 12 augusti, vernissage
klockan 13.00 - 15.00.
Upplysningar: Kicki Ekbladh 070-543 50 26,
fam.ekbladh@gmail.com

Eksjö Kulturvecka 26 oktober - 2 november 2018
För barn - ungdomar 9-13 år - ”Mitt Eksjö - vad är Eksjö för mig”
Vi ordnar en förmiddag, måndag den 29 oktober där du får teckna, måla ett eget konstverk
med tema ”Mitt Eksjö - vad är Eksjö för mig”.
Du kan också skriva en liten förklaring, en eller
två meningar, om vad ditt konstverk föreställer.
Vernissage tisdag den 30 oktober kl 13 på Eksjö

Stadsbibliotek. Utställning på Eksjö Stadsbibliotek tisdag till fredag under vecka 44.
Tid och plats kommer att skickas ut i början på
höstterminen 2018 till alla elever årskurs 4-6.
Anmälan och begränsat antal deltagare.
Välkomna!

Föreläsning med Gebbe Björkman ”Fåglar på mitt sätt”

Ett av Eksjö Konstförenings bidrag till Eksjö
Kulturfestival vecka 44 2018. Bildkonstnären
Gebbe Björkman (utställare hos Eksjö Konstförening 2017) från Ödeshög föreläser med fokus
på intressanta mysterier i fågelvärlden till rikligt
och egenhändigt tillverkade akvarellskisser av
fåglar i ett bildspel. Kanske det blir flera djur än
fåglar men helt klart kommer det att handla om

natur- och kulturlandskapet vid Vättern, Tåkern
och Omberg.
Tid 30 oktober 2018 kl 18.30, plats kommer
vi att skickas ut till medlemmar via mail,
(för er som lämnat rätt mailadress),
Facebook och hemsidan. Vi kommer också finnas
med i Eksjö Kulturfestivals programblad.
Välkomna!
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Vinster 2017/2018
Söndag den 25 februari 2018 har vi vårt årsmöte då många fina vinster lottas ut. Konstverken som
lottas ut är i stort sett inköpta från föreningens utställningar samt från våra resor. Vi har fem lotterier:
•
•
•
•
•

Vernissagelotteriet: De medlemmar som besöker våra vernissager får en lott per vernissage.
Medlemsvärvarlotteriet: Det kan verkligen löna sig att värva nya medlemmar eftersom du får
en lott för varje ny medlem som du värvar och som betalat medlemsavgiften innan årsmötet.
Konstlotteriet: Lotter köper du i olika affärer i Eksjö eller av någon i styrelsen. En större del
av lotterna brukar vi sälja på Eksjö julmarknad. I år kan du även köpa lotter på vår tipspromenad söndagen den 18 februari.
Medlemsnummerlotteriet: Alla medlemmar som har betalat 2017 års medlemsavgift är med i
dragningen. Även i år har vi en extra ”Kulturprisvinst”, presentkort på 2 500 kronor!
Närvarolotteriet för medlemmar: Alla medlemmar som deltar på årsmötet får en lott.

Teresa Sarrion
1:a pris Konstlotteriet

Dick Ljunggren
1:a pris Vernissagelotteriet
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Ernst-Ludvig
1:a pris Medlemsnummerlotteriet

Sonja Koszakow
Ernst-Ludvig
1:a pris Medlemsvärvarlotteriet 1:a pris Närvarolotteriet

Vinstplan 2017/2018
1
2
3
4

Vernissagelotteri
Namn
Dick Ljunggren
Ernst-Ludvig
Uno Gustafsson
Teresa Sarrion

Titel
Uggla
Goldface
Mötas
Eksjö på duk 2016

Teknik
Akryl
Glasskulptur
Smide/borstat järn
Akvarell

Värde
4500
2300
2000
1300

1
2
3

Medlemsvärvarlotteri
Sonja Koszakow
Thomas Erixon
Linnea Olofsson

Groda
Akryl
Eksjö på duk 2016
Akvarell
Charmottehuset+conta Tusch och akvarell

3000
1300
1200

1
2
3
4
5
6

Konstlotteri
Teresa Sarrion
Ingemar Tinnert
Uno Gustafsson
Linnea Olofsson
Anni Foglert
Erling Gustafsson "Tre konstnärer"

Vatten III
Nötväcka
Balans
Pomona
Avocadokärna
Krusagården

Olja
Akvarell
Smide/borstat järn
Tusch och akvarell
Akvarell
Litografi

4200
3500
2900
1600
1000
880

Diablo
Kär Lek
Elefanter
Coco Chanel grön
Husdrömmar
Gläntan III
Stol med historia
Jakt
Nere vid sjön
Virvel
I kvarteret
Utan titel
Kvällspromenad
Fisk III

Dans
Konstfilmer
Fat

Glasskulptur
Akvarell
Akryl
Stengods
Blandteknik
Olja
Akryl
Stenlitografi, pastell
Akvarell
Smide/borstat järn
Akvarell
Emalj
Akvarell
Akryl
1 presentkort á 2500 kr
3 presentkort á 2000 kr
Olja/Glas
3 * 2 biljetter á 340 kr/p
Betong

9000
6500
6000
4200
3800
3700
3500
3500
3200
2900
2800
2500
2500
2500
2500
6000
1500
1020
75

Milo Gold I
Skiss
Samråd
Från varvet

Glasskulptur
Stengods
Smide/borstad järn
Akryl

3400
2000
2000
1500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-18
19
20-22
23

1
2
3
4

Medlemsnummerlotteri
Ernst-Ludvig
Ingemar Tinnert
Sonja Koszakow
Heléne Anderson
Lena-Maria Stigsdotter
Teresa Sarrion
Dick Ljunggren
Göran Löfwing
Leiif Holgersson
Uno Gustafsson
Anders Gullberg
Susanne Demåne
Ingvar Kindvall
Dick Ljunggren
Presentkort Eksjö Konstförening
Presentkort Eksjö Konstförening
Natalia Johansson
Biobiljetter Metropol 22/4 -18
Lena Holgersson
Närvarolotteri
Ernst-Ludvig
Heléne Anderson
Uno Gustafsson
Bengt Saltö
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Välkommen till jubileumsåret 2018

Nu blir det fest - konstföreningen 90 år!
Fredagen den 19 januari klockan 18.30
bjuder vi in till 90-årsfest!

Två-rätters middag med kaffe och kaka i
Odd Fellow lokalen, Nybrogatan i Eksjö.
Kostnad 200 kr per person.
Det blir en aktiv musikalisk underhållning och
som vi hoppas på ett medlemsmys en mörk januarikväll.
Anmälan: Det finns plats för ca 60 personer så först till kvarn……
senast den 7 januari till fam.ekbladh@gmail.com.
”Gamla” och ”nya” medlemmar är välkomna!

60 år med Eksjö Konstförening av Lars Hagberg
Vid bildandet skulle konstföreningen enligt stadgarna verka dels för stadens
prydande med konstverk, dels för stimulans av konstintresse i staden. Det
första av föreningens målsättning började man förverkliga redan vid starten.
Vid första styrelsmötet överlämnade Malte Liewen Stierngranat en statyett
med piedestal ”Mor” av Carl Eldh. Givaren hade uttryckt sin önskan att den
skulle överlämnas till folkskolestyrelsen att pryda folkskolan. Så beslöts
också. Statyetten placerades i folkskolans s k kyrksal i Linnéskolans röda
byggnad. Den är nu (1988) placerad i skolans personalrum.
Mellan 1928 och 1966 placerades i ett trettiotal konstverk hos stadens
offentliga förvaltningar och församling. 1972 beslöts att staden
och församling fick dem som gåva. Mycket mer finns att läsa i skriften Eksjö Konstförening - 60 år av Lars Hagberg.

70 år - fyllda med konstnärer 1928-1998
Från den skriften hämtar vi citat från en reseberättelse till Öland 1991.
Vår mångåriga medlem Brita Mohall skriver:
”Förhoppningsvis fotograferar vi Arontorpsrosen stod det i programmet. Och visst
fanns den där i sin hage, lysande gul i det härliga solskenet! Vi nådde den efter en
skön vandring genom hagar med gullvivor, tusenskönor och en och annan orkidé.”
Många konstnärer besöktes och som Brita avslutar med ”och så var en uppskattad
och synnerligen välkomponerad resa till ända.”
Många fler resor har det blivit genom alla år, alla mycket uppskattade och
synnerligen välkomponerade!
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Eksjö Konstförening 90 år 1928 - 2018
Ordförande i Konstföreningen har varit:
1928 - 50 Pehr Cederschiöld
1950 - 57 Harald Essén
1957 - 67 Birger Bucht
1967 - 78 Lars Hagberg
1978 - 80 Sten Dahllöf
1980 - 83 Arne Gustafsson

Eksjö Konstförening 90 år!
Den 19 januari 1928 bildades Eksjö Konstförening. När ingenjören Malte Liewen Stierngranat bildade föreningen är det knappast troligt
att han kunde tänka sig att han skulle bli ”far”
till en nu så levande förening. Det var han som
tog initiativet till en av Eksjö äldsta och större
föreningar.
Det började i en mindre skala, nu är vi drygt 600
medlemmar. Då var medlemsavgiften 1 krona,
nu är den 175 kronor.
Mångårige medlemmen och ordföranden,
1967-1978, Lars Hagberg skrev historien ”Eksjö Konstförening - 60 år” år 1988. Stig Borell
(ordförande 1990-1998) ansvarade för skriften
som gavs ut i samband med 70-års jubileet. Han
övertog ordförandeskapet efter Lars Andersson (ordförande 1983-1989). Sedan 1998 har
vi dokumenterat aktiviteter och utställare i våra
uppskattade programkataloger och de senaste
10 åren har vi även haft vår hemsida som informationskanal. På hemsidan kan du också gå
tillbaka och se vilka utställare som kommit och
gått under åren.
Vi har sedan länge återkommande aktiviteter
såsom konstresor, föreläsningar, ”Eksjö på duk”
och givetvis de fyra årligen återkommande utställningarna. Vår ambition är att visa ett brett,
spännande och intressant utbud av olika konstformer.

45 år av ordförande
1983-1989 Lars Andersson
1990-1998 Stig Borell
1999 - ff
Christina ”Kicki” Ekbladh
Därför har vi sedan många år tillbaka oftast
haft två eller flera utställare vid varje tillfälle.
En förutsättning för att lyckas är att vi kan hyra
fina utställningslokaler på Eksjö Museum.
Eksjö Konstförenings logotype är framställd
av tidigare styrelsemedlemmen Hans Thoursie
1993. Den bär med sig tanken om att man som
betraktare kan se ett konstverk på mer än ett sätt
samtidigt.
År 2014 fick föreningen Eksjö kommuns kulturpris! Det var givetvis med glädje och stolthet
vi tog emot priset på själva nationaldagen.
Många styrelsemedlemmar har passerat under årens lopp under längre och kortare perioder. Var och en har bidragit på sitt sätt för att
göra föreningen till den levande och livaktiga
förening vi är. Många har lagt ner oräkneliga
timmars ideellt arbete i föreningen, belöningen
är alla trevliga möte med föreningsmedlemmar
och konstnärer.
2018 firar vi bland annat med en 90-årsfest,
spännande utställningar, en vårresa till Norrköping och en längre höstresa till Bornholm.
Christina ”Kicki” Ekbladh
Ordförande sedan 1999
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Utställningsperiod 17 februari - 4 mars 2018
Mattias Svensson, Vadstena

Mattias Svensson, bildkonstnär.
Född i Eksjö 1980
Verksam i Vadstena och driver tillsammans med
två kollegor Ateljè Creo samt min egen firma
HW Art och design, (HighWind Art). Aktiv
hemsida, www.highwindart.se, samt genom Facebook och instagram.
Jag arbetar över ett brett spektra då jag både
målar, tecknar och fotograferar, det sistnämnda dock ytterst lite. Inom måleriet arbetar jag
främst med akryl och på canvasduk. När jag
tecknar är det både tusch, blyerts samt diverse
pennor som jag kommer över då nyfikenheten
aldrig blir mätt.
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Inom måleriet har jag fastnat mycket för det abstrakta och mina alster kännetecknas av mycket
geometri som på något sätt smälter in i ett objekt
eller tillför struktur i i någon sorts kaos. Gillar
färger men dras till det mer dunkla och mörka
men nästan alltid så tillförs någon färg som bryter av.
När jag tecknar så arbetar jag noggrant med tunna linjer och mönster för det mesta. Det senaste
jag gjorde var att kombinera akvarell som en
abstrakt bakgrund och sen mina mönster ovanpå
det. Har alltid gillat tatueringar och mina teckningar kan oftast påminna om den kulturen.
Som sagt, jag är väldigt nyfiken och testar på
nästan allt jag kommer över eller kombinerar
med andra tekniker.

Utställningsperiod 17 februari - 4 mars 2018
Carl Stenlöv, Stockholm

Carl Stenlöv, född 1992, uppvuxen
i och utanför Eksjö.
Jag definierar inte mig själv som konstnär
direkt, utan kanske en fotograf som gör lite vad
som faller mig in och tar jag med mig kameran
på upptågen.
År 2014 studerade jag till TV-produktionsspecialist i Gamleby, Småland. Där växte sig både
kunskapen och intresset för såväl rörlig bild som
stillbildsfoto.
2015 flyttade jag till Stockholm, köpte min
första kamera och sedan dess har den givit mig
minnen, vänner, en fantastisk hobby och världens roligaste arbete.

Bilderna är en skildring av min vardag - en
blandning av storstadsliv, festivaler, intressanta
människor, politik, feminism, aktivism, men
inte minst av lanskapsfotografier och bilder av
svensk natur.
Med bilderna vill jag få yngre människor att
engagera sig inom politik, feminism och antirasism, samtidigt som jag varvar med bilder från
skogen och konserterfotografi.
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Utställningsperiod 7 april - 22 april 2018
Caroline Möller, Öland

Caroline Möller - keramiker
Jag arbetar som keramiker på heltid i Byxelkrok på Norra Öland sedan snart 30 år. Drejskivan är mitt
främsta arbetsredskap och jag utgår ofta från den drejade formen men skär, vrider och bygger ofta för
att nå dit jag vill med föremålet.
Jag tycker om att experimentera, våga misslyckas om och om igen. Ur detta utvecklas mitt skapande,
ibland på ett helt oväntat sätt!
Min strävan är att vara nytänkande och jag söker ständigt nya utmaningar, samtidigt som jag gillar
det klassiska och enkla. De senaste åren har jag arbetat mycket med ”Raku” och screentryck tillsammans.
Det som jag nu visar på utställningen kallas ”saggarfired” det är en bränningsteknik där föremålen
först skröjbränns och sedan bränns i en tunna med olika brännmaterial i ett dygn. Föremålen penslas
eller sprutas innan skröjbränning med ”Terra sigillata” (tunn lerengobe med vattenglas) därav den
blanka ytan.
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Utställningsperiod 7 april - 22 april 2018
Eva Lissinger, Kalmar - Öland

Eva Lissinger – Målare, grafisk formgivare och författare
Jag målar huvudsakligen i olja och akvarell. När jag målar vill jag göra en resa i måleriet genom att
följa färgens inneboende karaktär, styrka och väsen. Jag vill följa min nyfikenhet och registrera färgens förmåga att påverka sin närhet när jag lägger till en ny färg intill den första. Jag utgår från själva
färgen och målar mig fram till något från ingenting. Bilden får växa fram.
Jag arbetar även som grafisk formgivare, samt har skrivit en monografi om målaren och professorn
Georg Suttner, som jag varit specialelev hos.
Jag har min ateljé i Kalmar och tillbringar somrarna på norra Öland där jag är medlem i Åkerbokonstnärerna. Det har blivit många såväl separatutställningar som samlings- och jurybedömda utställningar
under åren.
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Utställningsperiod 18 november - 2 december 2018
Leif Ruhnström, Huskvarna

Leif Ruhnström
Född 1944. Min hemort är Huskvarna men jag
tillbringar också mycket av min tid i Vimmerby,
där släktgården Näs ger mig utrymme och inspiration till en del av mitt måleri. Jag var tidigare
yrkesverksam som pedagog vid högskolan i Jönköping, men successivt har konsten tagit mer
och mer av min tid.
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De senaste tjugo åren har jag nästan uteslutande
ägnat mig åt akvarell, men jag drar mig inte för
att blanda in andra medier när lusten faller på.
Motiven finner jag i naturen och på Näs och dess
omgivningar, men under senare år har jag också
försökt utgå från mina övriga intressen: litteratur
och musik.
Jag tycker om att använda bestämda teman som
hållpunkter för mitt arbete med utställningar,
men dessa teman kan förstås förändras över tid.
På Galleri Dymlingen i Jönköping handlade det
om natur i saga och berättelse. ”Rapunzel och
Nattyxne” kallade jag utställningen. Efter det
har jag återgått till musiken som inspirationskälla men jag har också roat mig med att ibland
gå i dialog med äldre stora konstnärer som t.ex.
Caravaggio och Chardin. Utmaningen har legat
i att kunna återspegla något av intensiteten i
deras verk i ett ganska svalt medium som akvarell. För den skull använder jag ofta akvarell på
ett oortodoxt sätt.
Jag har också försökt mig på porträttmåleri.
Människor i min omgivning och från fjärran tider har fått finna sig i att vara föremål för vattenoch färgexperiment på papper.
2007 illustrerade jag en av Astrid Lindgrens
mollstämda berättelser, Junker Nils av Eka, i en
specialutgåva för 100-årsjubileet. Sagan som jag
tycker handlar om fantasins och konstens läkande kraft, innebar att jag mer betonade bildernas
inre uttryck än likheten med naturen.
På den vägen är det...

Utställningsperiod 18 november - 2 december 2018
Bo Lundwall, Hultsfred
Bo Lundwall
Bo Lundwall är född 1953 i Hultsfred.
Han är bosatt på Hultsfreds Gård i Hultsfred sedan 1996, där man även kan besöka hans ateljé
året runt.
Bo har utbildat sig på Skånska målarskolan i
Malmö och därefter 3 år på Anders Beckmans
skola (Beckmans Designhögskola) i Stockholm.
Fåglar och däggdjur är ett återkommande tema
i hans konst. Teknikerna är akvarell, olja, gicléer och litografier. Sedan 1970 talet har Bo haft
regelbundet separat- och samlingsutställningar i
Sverige och internationellt.
Han är representerad med sina bilder i ett flertal
böcker i bl.a. Sverige, Norge, Finland, USA , Canada och Estland. Bl.a. ”Rum för skönhet”, HSB
och Konsten, HSB Riksförbund förlag, ”Möten
med konstnärer”, Cilla Jahn, Raster förlag. ”The
Best of Wildlife Art”, North Light Books, USA,
”Trollen deras land liv och legender”, Bonnier
Fakta Bokförlag.
”Däggdjuren i Norden” och ”Tillbaka till naturen, allt du glömt och lite till” är två av hans senaste bokprojekt.
Fyra fågelfrimärken, som valdes till Ålands
vackraste frimärken 2013, tre hundfrimärken
2015 samt tre frimärken Däggdjur i skogen 2017
till Åland Post är några av hans frimärksprojekt.
Han har ett flertal gånger blivit utvald till utställningen Birds in Art, på Leigh Yawkey Woodson
Art Museum i USA samt ett flertal gånger utvald
till Artists for Conservation i Canada.
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Utställningsperiod 15 december 2018 - 6 januari 2019
Zoli Fuglesang Kareld, Helsingborg
Zoli Fuglesang Kareld
Jag är född och uppvuxen i vackra Helsingborg
här har jag min atelje ( Fuglesang ) med utsikt
över Öresund, inspirationen flödar in i rummet.
Med breda penslar och palettkniv arbetar jag
fram mina verk oftast i blandteknik.
På 70-talet gick jag på Köpenhamns designskola
och utbildade mig till modetecknare och designer, sista terminen var jag elev på Yves Saint
Laurents modehus i Paris. I tjugo år arbetade jag
som designer men målade och tecknade bredvid.
Efter en djupdykning i konstens värld på Hollbäcks konsthögskola var jag fast i måleriet på
heltid.
Under åren som gått har jag haft många separatutställningar och deltagit i flera jurybedömda
utställningar.
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Anmäl dig till årets inspirerande

KONSTRESOR

Vårens konstresa går till Norrköping den 5 maj 2018
Vi startar ca kl. 08.00 och beräknas
vare framme i Norrköping vid 10‐tiden. Första anhalten är industrilandskapet vid Motala ström. Vi får en guidad vandring mestadels utomhus på
2 timmar runt i landskapet. Den gamla
industribyggnaden känd som Strykjärnet förvandlades till ett museum för
samtidshistoria, där besöker vi Arbetets- och Stadsmuseet. Därefter äter
vi lunch. Efter lunchen planerar vi för
konstnärsbesök som i skrivande stund
inte är bokade.
Vi planerar att vara hemma ca kl 18.30.
Kostnad 700 kr inkluderar resa, guidning, lunch och enklare eftermiddagsfika.
Anmälan till Kicki Ekbladh, fam.ekbladh@gmail.com
Välkomna!

Höstens konstresa går till Bornholm 14–16 september 2018
Missa inte att följa med oss på en konst- och kulturresa till Bornholm i september. Den underbara
naturen får vi på köpet. Vi reser på morgonen
fredagen den 14 september från Eksjö till Ystad
och stiger på färjan till Bornholm. Där får vi med
hjälp av svensk guide besöka ett flertal konstnärer, hantverkare, museum och andra pärlor på ön.
Utförligare program finns på hemsidan, du kan
också få den skickad till dej på mail eller post.

I priset ingår resa, 2 hotellnätter, 2 frukostar,
2 middagar och en lunch, inträde samt guide
lördag och söndag.
Anmäl dig till fam.ekbladh@gmail.com
eller 0705-43 50 26.

Är du snabb och anmäler dig senast den
31 januari så kan du som medlem åka med till
ett mycket bra jubileumspris, 3 000 kronor!
Från den 1 februari bjuder vi in andra konstföreningar och allmänheten till kostnaden av
3 500 kronor.

Anmälan till konstresorna gör du till Kicki Ekbladh
Tel. 070-543 50 26 gärna via e-post fam.ekbladh@gmail.com
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Händelser från året som gått!

Tipspromenaden vid Skidstugan 

lena.björn.se

Söndagen den 19 februari arrangerades Tipspromenaden av Eksjö Konstförening. Under tipspromenaden vid skidstugan deltog 12 barn och 120 vuxna. Det var 4 som lyckades pricka in 10 rätt.

Föreläsningar 2017
27 april 2017
Konst men falsk - en föreläsning om
utredning av falsk konst berättade fd kriminalinspektör Heléne Anderson om.
Vi fick följa med i en rafflande polisutredning
om en bedragares framfart som slutade med
Hovrättens dom.

5 oktober 2017
Det blev en trevlig och engagerad kväll med
Bukowskis representanter, Thérèse von Rosen
och Edit Djurberg som lotsade oss runt i trender
och värderingar en oktoberkväll. Ett 60-tal personer deltog och kom med alster av Liljefors,
Zorn, Ragnar Persson och andra dyrgripar. Men
även floppar....
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Konstresan runt Hornborgasjön 8 april 2017

Lördagen den 8 april 2017 lämnade en fullsatt
Joro-buss Eksjö. Vi började med ett stopp vid
”Trandansen”,där ca 13 000 tranor visade upp
sig i det fina vårvädret.
Göran Löfwing
Första konstbesöket blev hos
Löfwings Ateljé och Restaurang i Broddetorp också vid
Hornborgasjön. Göran Löfwing
gjorde en skön presentation av
sitt liv, konsten och tillkomsten
av galleriet och restaurangen
som drivs av hustrun Linda.

Mössebergs kurort, där intog vi
en god och vällagad 4-rätterslunch i en härlig kurortsmiljö.

Broddetorparn, Leiif Holgersson
Den vackert belägna ateljén i Bjälum, med utsikt
över Hornborgasjön var nästa stopp. Förutom
ateljé, utställningslokal för tavlor och textilier
som Leiif designar åt Ekelunds väveri, inryms
i huset även en imponerande museidel, där det
byggts upp en gammaldags handelsbod.
Ingemar Tinnert
Nästa besök var hos Ingemar Tinnert och hans
ateljé i Östra Tunhem. Naturmålare med stort intresse för fåglar och gamla miljöer i landskapet.

Harald Wiberg
Sista målet var Redberga gård utanför Falköping, där Harald Wibergs änka Christina tog emot oss. Harald Wiberg dog 1986 och
sedan dess visas hans bilder och konstsamlingar på gården. Det
mesta är litografier gjorda av Harald Wiberg, men även några av
hans oljemålningar samt en stor del av andra kända konstnärer
som Zorn, Liljefors, Aguéli, Harald Lindberg m fl.
Christina Wiberg informerade först om Haralds liv och arbete
och om gården. Sedan gick vi från rum till rum och hon berättade
om konsten som fanns där.
Längre reseberättelse och fler fotografier från denna trevliga resa
finns på webben eksjokonstforening.se
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Vinnare och dragningslista från årsmötet 2017
1
2
3
4

1
2
3

Vernissagelotteriet
Vinst

Anders Gullberg
Lennart Lindström
Ritva Kindvall
Robert McLean
Medlemsvärvarlotteriet

Lars Iscasson
Ritva Kindvall
Lena Gunnarsson
Konstlotteriet

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Robert McLean
Linnea Olofsson
Andreas Törnqvist
Lennart Lindström
Lena Finnermark
Åke Franzén
Medlemsnummerlotteriet

Erik Hårdstedt
Sten-Yngve Johansson
Lena Björn
Sandra Magnusson
Anders Gullberg
Ingvar Kindvall
Gun-Britt Sundstedt
Natalia Johansson
Anne-Britt Strannerklint
Sven Pagler
Irène Viberg
Ingvar Kindvall
Ulla Niemi
Maj-Britt Svensson
Andreas Törnqvist
Eila Uro Folkesson
Lisbeth Tengwall
Marianne Pagler
Märta Sund Levander

Titel

Teknik

Olja
Olja
Sidenmåleri
Paper in glass

5 000 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 500 kr

Övergivna hus
Orkidé 2
Natur x 3

Olja
Sidenmåleri
Akvarell

3 000 kr Svea Ekbladh
2 000 kr Sven Nlsson
900 kr Ayoe Eklöf

Flowerbed with Cala's &
Strelitzia
Arendt Byggmästares gata
Beyond 4
Bilskrot Kyrkö mosse
Struts
Nalle

Akryl/olja
Tusch och akvarell
Olja
Olja
Akvarell
Teckning

4 000 kr
2 600 kr
2 500 kr
1 200 kr
800 kr
500 kr

Akvarell
Akryl
Brons
Blandteknik
Olja
Olja
Olja
Olja
Collage
Akryl
Akvarell
Olja
Emaljerad svartplåt
Emalj
Olja
Akvarell
Akvarell
Akvarell
Akvarell

10 500 kr
10 000 kr
9 000 kr
6 500 kr
5 700 kr
5 000 kr
3 500 kr
3 200 kr
3 000 kr
3 000 kr
2 800 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 100 kr
1 900 kr
1 500 kr
1 500 kr
1 400 kr

Utgrävning
Hinken
Tre tulpaner
African elephants

Festival i Småland
Civilisation 8
Almost a zebra
Cribraria Cancellata
Nespole
Hamnen 1
Eksjö på duk 2016
Kväll
Brustna illusioner
Drömhuset
Vårsymfoni
Fjällkor
Pausjumpa
Vallmon
Secrets 1
Djungelfönster
Eksjö på duk 2016

Tupp

Eksjö på duk 2016

20 Linnea Olofsson
21 Presentkort
22 2 Biobiljetter

Kristallen i Bruzaholm
Eksjö Konstförening
Fribiljett

23 2 Biobiljetter
24 2 Biobiljetter

Fribiljett
Fribiljett

Närvarolotteriet

Tusch och akvarell

Värde Vinnare

Frans Wennerholm
Gunilla Peterson
Helena Hedenberg
Paul Reinhagen

Helga Weidmar
Jan Erik Sunebo
Kristina Bjelm
Elisabeth Jönsson
Lena Björkholm
Katrin Einar
Monica Ekdbladh
Ekbladh
Monica
Inger Josefsson
Anette Andersson
Gunilla Eklöf
Ulla Johansson
Lars Hermodsson
Inger Anita Lindvall
BrittMarie Brändström
Majvor Johansson
Bengt Larsson
Jan Pettersson
Thomas Samuelsson
Eva Jostell
Kerstin Almkvist
Gunvor Lägervik
Helene Grafström
Per-Olof Zandén
Leif Bergman
Veronica Olofson

1 200 kr Susanne Hesselgren
2 500 kr Siv Emanuelsson
300 kr Mari-Anne Larsson
300 kr Olle Wennerholm Topgaard
300 kr Anders Gustafsson

Peter Nilsson
Bo Hultman

Rödhake
Norrskensnot

Akvarell
Raku

3
4

Ritva Kindvall
Jeanette Bennich

Luktärtor
Vas

Akvarell
Keramik

5

Bok 1

Vinnare väljer bok

6

Bok 2

Vinnare väljer bok

7

Bok 3

Vinnare väljer bok

Målaren-motiven av Lennart Jirlow
Östen Jonsson
Östergötlands Ullspinneri av Ulla
Björn Rudqvist
Karin Hellsten
De stora mästarna av
Robert Cumming
200 kr Lena Liljedahl

1
2
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3 500 kr Markus Gustafsson
1 500 kr Ann-Christine Amrén
Gunnarsson
1 000 kr Gunvor Gustafsson
950 kr Carina Capetillo Gustafsson

Lyckliga vinnare från årsmötet 2017
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Konstresan till Borås - den 2 september 2017
Kl 08 den 2 september reser vi med JoRo-buss
mot Borås. Pinocchio, den 9 meter höga bronsstatyn av Jim Dine, hälsar oss välkomna på vägen
in till Borås.
Vi startar med en guidad tur genom staden. För
tredje året i rad arrangerar Borås TME tillsammans med kulturförvaltningen festivalen No Limit. Konstnärer bjuds in för att försköna staden
med väggmålningar. Vandringen gick utmed
Viskan där vi såg Fredrik Wretmans bronsstaty
Bodhi titta upp över vattenytan vid den anrika
biografen Röda Kvarn. Vid Södra Torget står
Charlotte Gyllenhammars bronsstaty Ute och på
Torggatan fanns fler spännande statyer bl.a. Den
nöjde Boråsaren av Olle Brandqvist.

Därefter samlades vi vid Textilmuseet där vi
fick en guidad tur och tog del av textilindustrins
historia. Vi fick se Europas främsta samling av
textilmaskiner samt utställningen Textil Kraft
som handlar om textilindustrin, här och då, där
och nu.
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Efter en god lunch på restaurang Renässansen
gick färden till Abecita Konstmuseum. Bengt
och Berit Swegmark startade stiftelsen Fokus
Borås när deras samling av grafik och fotokonst
blev större än vad deras bostad klarade av.
Stiftelsen driver idag museet med mål att främja
hälso- och kulturlivet i Borås. Samlingen vi fick
se består av omkring 500 verk av ett 30-tal internationellt kända konstnärer bl.a. Andy Warhol,
David Hockney och Jim Dine. Vi såg även 5 fotoutställningar och vår guide visade oss även avdelningen för svartvit svensk klassisk fotografi.
Där visades fotografier av Hans Hammarskiöld,
Georg Oddner, Anders Zorn m.fl.
När vi avnjutit eftermiddagsfika på museet
påbörjade en mycket nöjd grupp resan hem till
Eksjö. Tack Kicki och Peter för ännu en intressant och mycket välplanerad konstresa. Och för
er som inte hade möjlighet att följa med – Borås
är verkligen värd ett besök!

MARKBYGGARE

AB GILBERT
GUSTAFSSONS
0381-12552 | www.gilbertgustafssons.se

En bra mäklare
får nöjda kunder.
En mäklare med
nöjda kunder blir
större.Varför inte
ringa Eksjös
största mäklare?

0381-159 40 / fastighetsbyran.se

Klassiskt mode med
personlig service!
Välkomna till
Carlos!

Stora Torget 7A, 575 32 Eksjö
tel 0381 100 56
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Buketter
och
Arrangemang
skapade av
Konstnärliga
Florister!
Blomsterboden
-

Kvalité

-

Service

Eksjö Bil- och
Bygg-Glas AB
Tullg 1, 575 00 EKSJÖ
Tel. 0381-147 40

Södra Storgatan 9, Eksjö • Telefon 0381-121 10

Kunskap

Rama in
Din konst
hos oss!

-

Trend

Malin Oscarson
Stora Torget 3 A
575 31 EKSJÖ

Tel 0381-100 37
Jour dygnet runt.

FÖLJ OSS PÅ

... och kom
ök!
gärna på bes
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Till Er hjälp med
bouppteckning, testamente
och arvskifte.

KRUSAGÅRDEN
– en 1600-talsgård öppen för Dig
•
•
•
•
•
•
•

Du kan hyra Krusagården för egna fester,
evenemang och aktiviteter.
Du kan delta i våra arrangemang:
– Krusakulturkvällar måndagar (öppet hus musik och café) 18.30–20.30
– Ett antal olika gruppaktiviteter (läs mer på vår hemsida eller vår anslagstavla)
Är det någon aktivitet Du saknar? Hör av Dig!
För att stödja vår verksamhet kan Du bli medlem för 50 kr/år (BG 248-0358)
eller skänka till vårt bokrum och loppmarknad. Vi tar emot hela året.
Vill Du veta mer? Kontakta oss på Krusagården via tel. 0381-100 87.
Vi har telefontid måndag-torsdag 12.00-15.00.
Vår e-postadress är krusagarden@live.se
Vår hemsida är www.krusagarden.com
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Att baka gott
är också en konst!

den
r
å
g
d
ä
r
t
s
l
e
d
Han
i Eksjö
Fristadsvägen 22, EKSJÖ

TREND
eller
KOMFORT
Varför välja när
man kan få båda...

N. Storg. 20
34 575
575 32
32 EKSJÖ
EKSJÖ
Tel.
Tel. 0381
0381-- 102
10206
06
www.borgsskor.se
www.borgsskor.se
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www.jorobuss.se

...lite bussigare!

Klädhuset

SÖD

R A ST
08 3
ORGATAN 11 EKSJÖ • TEL 0381-1

3

Ni har stilen
vi har kläderna!

Södra Storgatan 11, 575 31 Eksjö
Telefon: 0381-108 33
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Föreningens styrelse under
verksamhetsåret 2017
Efter årsmötet hittar du 2018 års styrelse på www.eksjokonstforening.se.
Ordförande

Christina ”Kicki” Ekbladh

AnnMarie Blixt

Vice ordförande

Anita Candestam Blixt

Stares väg 40
575 36 Eksjö
070-543 50 26
fam.ekbladh@gmail.com

Bengt Grafström

Norra Storgatan 31 B
575 32 Eksjö
070-718 00 00
bengt@grafstrom-media.se
Kassör

Rose-Marie Johansson

Castmansväg 192
575 37 Eksjö
070-203 83 40
rosemarie.redovisning@gmail.com
Sekreterare

Ulla-Britt Nilsson

Justeliusgatan 27
575 34 EKSJÖ
070-643 78 73
ullabritt-m.nilsson@hotmail.com

Monica Björlingsson

Skomakaregränd 8B
575 32 Eksjö
0381-120 74, 076-205 52 73
monicabjn@gmail.com
Postadress:
Eksjö Konstförening
Eksjö kommun / Eksjö Museum
575 80 Eksjö

Norra Storgatan 21 B
575 32 Eksjö
070-633 66 41
annmarie.sjoberg@live.se
Västra Bakgatan 6B
575 32 EKSJÖ
076-170 66 97
anitacandestam@gmail.com

Siv Edvinsson

Munkastigen 18
575 37 Eksjö
0381-140 85, 076-871 72 03
siv.edvinsson@gmail.com

Paul Hultberg

Vävaregränd 7C
575 32 Eksjö
Tel. 0381-13521, 070-545 40 94
paul.hultberg50@gmail.com

Lena Korsberg

Lyckostigen 7
575 37 EKSJÖ
070-658 88 89
lena.korsberg@telia.com

Sven Nilsson

Regementsgatan 20D
57531 Eksjö
070-582 86 07
sven.nilsson@eksjo.com
sven.nilsson50@gmail.com

Valberedning:
Gun Henriksson (sammankallande), Eva Ekenberg, Sören Dam Larsen och Marie Dam Larsen..
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