
David Krantz
Sommarutställningens huvudkonstnär 
bor sedan 1986 i Malmö. Har måleri 
och skulptur i bakgrunden men jobbar 
i dag i huvudsak med hjälp av datorn. 
Den genererade datan presenteras som 
utskrifter, animationer och nu även som 
3D utskrifter. Illusion, förhöjd verklighet 
eller alternativ verklighet kan ses som 
ledord för verksamheten.

Se David Krantz’ verk Piazza del  
subconscio i 3D-biosalongen!

Åke Arenhill
”...är både konstnär, scenograf, regissör, 
författare och kompositör och har i mer 
än trettio år arbetat med press, radio 
och television – även som programle-
dare.Han har gjort skivinspelningar med 
egen musik och scenbilder för både TV 
och teater ...” ”... flitigt verkat som bok-
illustratör, har producerat ett antal filmer 
i olika genrer och tecknat under en lång 
rad av år för Femina.”
Citat ur ”Catwalk” utställningskatalog

Delta i Åke Arenhills interaktiva titt-
holksprojekt och vinn signerat  
grafiskt blad!
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NÄSTA utställning

8-23 september: KULLERBYTTA
Fotograf Susanne Johansson
Fotouställning och release av boken 
Kullerbytta. Vernissage och release 
lördag 8 sep kl 13.00. Välkommen!

Öppettider 8/9-23/9 2012:  
Hösttider = Lör-sön kl 12-16

?
Södra Sveriges klurigaste deckartävling?
Leta, lös & vinn pocketpaket!

Testa dina deckarkunskaper: Ta spelplan,
grunna på frågorna över en kopp kaffe, leta 
ledtrådar i skrinet och lämna in dina svar.

Vinnarna koras efter utställningsperioden
och får pocketpaket skickat hem till sig.

Gabriella Schulz
Född i Halmstad, uppväxt i mörkaste 
Småland och har bott i Skurupstrakten 
sedan 70-talet. Har arbetat som press-
fotograf på Skånska Dagbladet i 30 år. 
Efter många år på lokalredaktionerna 
i bl a Sjöbo och Skurup, driver hon nu 
eget och jobbar utöver nyhetsbilder 
också med bröllop mm

Se Gabriella Schulz’ värsta väderbilder 
från trakten i Jäkla-väder-holken!

Bokholken
Världens minsta konsthall får en filial för 
bokälskare! Låna! Läs! Lämna vidare! 
Bokholkens syfte är att sprida läsglädje 
och är inspirerad av de små licensierade 
gratisbiblioteken i Wisconsin, USA.

Kom & låna eller läs! Öppet dygnet 
runt under konsthallens säsong.

Barnen från GlyttLab 1.0
På sista träffen Konsthallen hade med 
barnen från I Ur och Skur Tårtans 
förskola under projektet GlyttLab 1.0, 
skapade de en installation - ”Möte i 
skogen”.

Se glyttarnas ”Möte i skogen”: Pippi 
Långstrump, Racerbanor och morfar, 
bland andra, är här!

Utställningsperiod & öppettider 
Lördag 21 juli - söndag 26 augusti 2012
Öppet torsdag-söndag kl 12-16

Vernissage
Lördag 21 juli kl 12.00 öppnar utställ-
ningen. Välkommen att sitta in i 3D-
salongen, lösa DeckarQuizen eller ta  
en tur i holkparken och uppleva de 
andra verken.
Kl 12.30 inviger Håkan Cerne, intendent 
på Svaneholms Slott, vår nya Bokholk.
Under eftermiddagen uruppförs också 
minst en performance.
Se hemsidan för slutgiltigt vernissage-
program. Välkommen. Alltid fri entré.

Adresser
Slimminge Konsthall, Slimminge 521 
Hemsida: www.slimmingekonsthall.se

Parkering
På bilverkstaden SlimmingeMotor 100m, 
eller vid kyrkan ca 500m bort.

Kommunikationer
Tåg går ofta till/från Skurup. Ta busstaxi 
till Slimminge eller gå (eller cykla) 4 km 
från Skurup. www.skanetrafiken.se

WORLD’S SMALLEST ART MUSEUM 
KONST | ART | KUNST
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21 JULI - 26 AUGUSTI



= Tittholk av  
   Åke Arenhill

HELDAG I SLIMMINGETRAKTEN

Besök unika JohannaMuseet | Alla dagar 10-17 
Sandåkra 6 | 0411-427 80 | www.johannamuseet.se

Mellanfika på Mormor Agnes Café | Ons-sön kl 12-17 
Hylteberga 142 , 274 92 Skurup | 0411-431 82

Museibesök på Svaneholmsslott | Tis-sön 11-16 | 0411-400 12

Besök världens minsta konsthall! SLIMMINGE KONSTHALL :-)

Avsluta med räkmacka & tårtbit på Smén på Skramlan 
Skramlan 14 (på åsen mot Blentarp) | 0411-473 08 | Tis-sön 12-17
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