
Kalmar konstförening



Kalmar konstmuseum och Designarkivet är en 
arena för nationell och internationell  samtidskonst 
och design. Här möts samtid och historia, arkiv 
för forskning, utställningar, konstnärssamtal, 
 föreläsningar och seminarier. Vår pedagogiska 
verksamhet för barn, unga och vuxna är en aktiv 
del i vårt program att förmedla konst och design 
till en bred publik.

Kalmar konstförening, bildad 1917, driver Kalmar  konstmuseum 
och Designarkivet. År 1942 invigdes de första lokalerna i egen 
byggnad och 2008 invigdes den nuvarande byggnaden  ritad av 
Tham & Videgård Arkitekter. Verksamheterna utgör ett regionalt 
museum för konst och formgivning i Kalmar län.  Museets inter-
nationella profil har fått mycket uppmärksamhet och  museet 
räknas som en betydelsefull svensk konstinstitution. 

 
Designarkivet, grundat 1978, arbetar för att samla och  bevara 
material, som ger kunskap om designerns arbetsprocess  genom 
historien. I arkivet, i Pukeberg, Nybro, finns över 120 000  skisser, 
textilier, modeller och ritningar av 850 svenska formgivare. 
 Designarkivet lånar årligen ut arkivalier till utställningar runt 
om i landet, samt låter forskare, utbildningar och allmänhet på 
olika sätt ta del av materialet. 

För mer information besök kalmarkonstmuseum.sekalmarkonstmuseum.se och designarkivet.sedesignarkivet.se
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 Åsa Jungnelius, Tipi (detalj)

Bli medlem i
Kalmar konstförening

Medlemmar har fri entré till 
konstmuseets utställningar. 

Du är även välkommen att följa 
med på våra konstresor och får 

20 % rabatt på böcker i 
museets butik.

Betala in 200 kr (100 kr för pensionärer,  studenter eller om en annan 
familjemedlem på samma adress redan är medlem) direkt till till plusgiro 
66 11 38-8 eller bankgiro 756-5831. Glöm inte ange ditt namn och adress.

Med ditt medlemskap i Kalmar 
konstförening får du gå två och 

betala för en på Louisiana 
Museum of Modern Art i 

Danmark mot uppvisande av 
ett giltigt medlemskort.

Två för en 
på Louisiana

För att bli medlem

www.kalmarkonstmuseum.se  ·  info@kalmarkonstmuseum.se  ·  0480 - 42 62 82

För att stärka föreningens 
konstsamling, startpunkten till 

 bildandet av föreningen, går 
sedan 2020 medlemsavgifterna 
oavkortat till nya inköp av konst. 

Vi presenterar varje år de 
nyinköp som gjorts. 

Inköp av konst



Här möts samtidskonst, konsthistoria, form och 
design av både nya och etablerade konstnärer 
och formgivare. Var med och påverka i en 
konstförening som driver konstmuseum och 
arkiv för designprocesser.

Kalmar konstmuseum
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