
 

 

 

Sydvästra Smålands Konstförening arrangerar under 2014 utställningar med följande 
konstnärer: 
Den 2 februari t o m den 14 februari                    Jussi Raatevara 
Den 9 mars t o m den 21 mars                             Konstnärstrion Frejas frön 
Den 14 september t o m den 26 september         Zoli Fuglesang Kareld 
Den 16 november t o m den 28 november           Stefan W Igelström 
Utställningarna är öppna under bibliotekets öppettider:  
Måndag - torsdag kl 10.00-18.00  Fredag kl 10.00-17.00  Lördag kl 10.00-13.00 
Sydvästra Smålands Konstförening har sitt årsmöte söndagen den 16 november kl. 16.00. I samband med 
årsmötet lottas också konstverk ut i det årligt återkommande medlemslotteriet. 
 
 
Jussi Raatevaara 
 

 

http://www.jussir.com/�


Konstnären Jussi Raatevaara ställer ut i Konsthallen - Kulturhuset i Markaryd. Konstnären kommer att vara 
med på vernissagedagen och berätta om sin konst. 
 
Vernissage söndagen den 2 februari kl. 14.00-17.00. Utställningen och konst-nären presenteras kl 
14.30. 
Utställningen pågår måndagen den 3 februari t o m fredagen den 14 februari. 
Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider:  
Måndag - torsdag kl 10.00-18.00  Fredag kl 10.00-17.00  Lördag kl 10.00-13.00 
 
Jussi Raatevaara är född i Finland 1952 och har varit bosatt i Sverige sedan 1969. Han bor i Hyltebruk 
sedan 1973 och hade sin första utställning 1978. 
 
" En fråga jag ofta ställs, är varifrån jag får mina motiv, och om jag har någon speciell mening med mina 
bilder. Jag förmodar att det någonstans i bakhuvudet finns ett lager med bilder och idéer. När dessa börjar 
flöda handlar det om att sammanstråla det till en helhet. Sedan är det upp till åskådaren vad han eller hon 
vill se. Om jag sedan ger bilden ett namn hejdar jag åskådaren från att använda sin egen fantasi " 
 
 

 

Smålänningen måndagen den 3 februari 2014 ( Text och foto: Dan Rapp) 
Läs mer  om och se ett bildcollage från vernissagen den 2 februari 2014 

 
  

 
 
 
 

http://www.kulturimarkaryd.se/Nyheter/Vernissage-lockade-maanga-besoekare.aspx?showAllNews=1


 
Konstnärstrion Frejas frön 

 

 
Konstnärstrion Frejas frön ställer ut i Konsthallen - Kulturhuset i Markaryd. Konst-närerna kommer att vara 
med på vernissagedagen och berätta om sin konst. 

Vernissage söndagen den 9 mars kl. 14.00-17.00. 
Utställningen och konstnärerna presenteras kl 14.30 

 
Utställningen pågår måndagen den 10 mars t o m fredagen den 21 mars. 

Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider:  
Måndag - torsdag kl 10.00-18.00  Fredag kl 10.00-17.00  Lördag kl 10.00-13.00 

 
 
 

Zoli Fuglesang Kareld 
 

 

http://na.se/nyheter/nyheter/1.1068811-frejas-fron�
http://www.zolikareld.se/�


Konstnären Zoli Fuglesang Kareld ställer ut i Konsthallen - Kulturhuset i Markaryd.  
Konstnären kommer att vara med på vernissagedagen och berätta om sin konst. 
 
Vernissage söndagen den 14 september kl. 14.00-17.00. Utställningen och konstnären presenteras 
kl 14.30 
Utställningen pågår måndagen den 15 september t o m fredagen den 26 september. 
Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider:  
Måndag - torsdag kl 10.00-18.00  Fredag kl 10.00-17.00  Lördag kl 10.00-13.00 
 
Zoli Fuglesang-Kareld började sin konstnärliga bana på Hyllinge Glashytta där hon lärde sig göra konstglas. 
På 70-talet bar det iväg till Köpenhamns Designskola där Zoli utbildade sig till modetecknare med praktik 
hos Yves Saint Laurents modehus i Paris. 
Den konstnärliga utvecklingen fortsatte med konstutbildning under två år med påbyggnad med 
formutbildning på Holbæks konsthøskole i Danmark. Zoli är medlem i VSKG Västra Skånes Konstnärsgille, 
BUS och Svenska Konstnärsförbundet. 

 
 

Stefan W Igelström 

 
Konstnären Stefan W Igelström ställer ut i Konsthallen - Kulturhuset i Markaryd.  
Konstnären kommer att vara med på vernissagedagen och berätta om sin konst. 
 
Vernissage söndagen den 16 november kl. 14.00-17.00. Utställningen och konstnären presenteras kl 
14.30 
 
Utställningen pågår måndagen den 17 november t o m fredagen den 28 november. 
 

http://www.swi-art.com/�


Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider:  
Måndag - torsdag kl 10.00-18.00  Fredag kl 10.00-17.00  Lördag kl 10.00-13.00 

 
 

Stefan W Igelström är representerad i ett flertal kommuner och landsting i Sverige och Danmark samt i ett 
flertal privatsamlingar 
Offentliga utsmyckningar 
Göteborgsposten 
Chalmers Tekniska Högskola 
Majorsgatan 10 - Göteborg 
Pepparedsskolan - Mölndal 
Malungs Kommun - Malung 
Aalborg Handelsskole 
 
Stipendier 
Markaryds kommun kulturstipendium 1991 
Otto och Charlotte Mannheimers fond - 1992 

http://www.swi-art.com/�


 

 

 

KONSTNÄRSTRION FREJAS FRÖN  
KULTURHUSET I MARKARYD - KONSTHALLEN 
Utställningen pågår måndagen den 10 mars t o m fredagen den 21 mars. 
Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider 
Måndag - torsdag kl 10.00-18.00  Fredag kl 10.00-17.00  Lördag kl 10.00-13.00 
Läs mer  om utställningen och de utställande konstnärerna 
Läs mer  om vårens konstutställningar 

 
Arrangör:  Sydvästra Smålands Konstförening 

  

http://www.kulturimarkaryd.se/Pages/ShowEventSpecific.aspx?pageId=4&eventId=115&currPageId=4&currStat=1month_22014-03-27_3_40
http://www.kulturimarkaryd.se/Nyheter/Konstutstaellningar-2014-Sydvaestra-Smaalands-Konstfoerening.aspx?backPageId=2
http://www.swi-art.com/�
http://www.konstforeningar.se/kf.asp?nr=0767001�


Bildcollage och foton från vernissagen (Sten Neckö) 
  

 
Vernissage av konstutställningen med konstnärstrion Frejas Frön - Utställningen invigdes på  
söndagen den 9 mars och de utställande konstnärerna presenterades av RosMarie J. Neckö – 
 ordf. i Sydvästra Smålands Konstförening 

(Foto: Sten Neckö) 

 

http://www.kulturimarkaryd.se/Pages/ShowEventSpecific.aspx?pageId=4&eventId=115&currPageId=4&currStat=1month_22014-03-27_3_40�


  

 

 Smålänningens journalist var tidigt på plats för att intervjua de tre utställande konstnärerna och 
konstföreningens ordförande 

  

  



  

Konstnärerna Christina Lindblom och Inger Linnèa Carlsson - i mitten - svarar på frågor om sitt 
konstnärskap från en intresserad vernissagepublik 

  

 



 

  



  

Två Markarydsprofiler: Konsthantverkaren Else Gerd Andersson och bildkonstnären Margoth  
Karlsson  i ett samtal konstnärer emellan 

  

 



  



 

 Ett av Christina Lindbloms uttrycksfulla grafiska porträtt 
  

  



 Inger Hahn-Redin i en stunds stilla kontemplation under vernissagen 

  

 

 Inger Hahn-Redins stolta och kaxiga Strandskata svetsad i järn 
  



  

 I glasmontern exponeras ett stort antal fågelskulpturer ... alla med personliga, unika uttryck 
och egenskaper 



  

 

 

 Smålänningen tisdagen den 11 mars  2014 (Text och foto: Anna Rathsman) 
 
 
 

 
 



 
Vernissage lockade många besökare 
På söndagseftermiddagen den 2 februari arrangerade Sydvästra Smålands Konstförening vernissage av 
sin första utställning för 2014. 
Konstnären Jussi Raatevaara ställer ut i Konsthallen - Kulturhuset i Markaryd - måndagen den 3 februari t o 
m fredagen den 14 februari och Jussi Raatevaara var själv närvarande på vernissagedagen och berättade 
om sin konst. 
 
Jussi Raatevaara är född i Finland 1952 och har varit bosatt i Sverige sedan 1969. Han bor i Hyltebruk 
sedan 1973 och hade sin första utställning 1978. 
 

 
 
" En fråga jag ofta ställs, är varifrån jag får mina motiv, och om jag har någon speciell mening med mina 
bilder. Jag förmodar att det någonstans i bakhuvudet finns ett lager med bilder och idéer. När dessa börjar 
flöda handlar det om att sammanstråla det till en helhet. Sedan är det upp till åskådaren vad han eller hon 
vill se. Om jag sedan ger bilden ett namn hejdar jag åskådaren från att använda sin egen fantasi " 



 

 
  

RosMarie J. Neckö studerar två tidiga konstverk av Jussi Raatevaara - Det ena ett bymotiv från 1972 - 
då Jussi Raatevaara gick en kurs på Rikspappersskolan i Markaryd - tillverkat med finska arméns skokräm. 
Den första målningen jag ramade in, säger Jussi Raatevaara, men jag har bytt ram ... den första var en 
enkel golvlist. Det andra är en oljemålning på ett linpapper tillverkat på Rikspappersskolan uppklistrat på 
duk. I förgunden konstnären själv. 
  



 



 
Oljemålningen är gjord på ett linpapper tillverkat på Rikspappersskolan 

  

 
RosMarie J. Neckö hälsar vernissagebesökarna välkomna, presenterar konstnären Jussi 
 Raatevaara och förklarar utställningen öppnad. 



 

 

Jussi Raatevaara - i mitten - ger en bakgrund till sitt konstnärskap och svarar på frågor från 
vernissagebesökarna. 



 

Konstnären i samspråk med Göran Giselsson - en trogen vernissagebesökare och konstvän 
  

 

Två veteraner i Sydvästra Smålands Konstförening studerar med spänt intresse några av de 
 utställda verken 

  

ETT URVAL KONSTVERK FRÅN UTSTÄLLNINGEN 
  



 



 



 

Smålänningen måndagen den 3 februari (Text och foto: Dan Rapp) 
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