
Grupputställning              

på Galleri KVIS i Svedala  
 

28 februari – 11 mars 2015 

I utställningen visas mer än 150 konstverk i litet och stort format av 15 konstnärer från Malmö, Skåne 

samt internationella gäster:   

Tina Apelgren (Falsterbo), Bente Bjerregaard (Genarp), Revaz Tchantouria (Staffanstorp),  D Vincic Sisters 

(Malmö), Karin Falk (Strandbaden), Ally Gyllenhammar (Malmö), Ilse Hviid (Malmö), Oleg Litvinenko (Kiev, 

Ukraina), Marina Mirson (Malmö), Anita Nicka Olsson (Ystad), Susanne Persson (Malmö), Anna Rochegova-

Cederholm (Maglehem), Beate Römer (Ystad), Olga Stra (Köpenhamn, Danmark), Johan Wahlström (Malaga, 

Spanien).   

En utgångspunkt för mini-MAXI var det visuella intresset att hitta och ställa ut konstverk i kontrasterande storlekar. 

Konstnärer från hela Skåne kunde ansöka om att delta i utställningen. Resultatet blev ännu mer kontrasterande än 

vad som väntats: på utställningen visas verk av allt från etablerade stjärnor till kunniga amatörer och en stor 

variation av tekniker, teman och genrer. Här finns konstverk med livsviktiga frågor av till exempel Johan Wahlström 

och Ilse Hviid; traditionella skånska landskaper av Bente Bjerregaard eller uttrycksfulla individens porträtt skapade 

av Tina Apelgren.  

I vissa fall får betraktaren se utvecklingen från skiss, i litet format, till den färdiga tavlan i stort format. 

Konstnärsduon D Vincic Sisters, med sina färgrika och berättande sagomotiv, är exempel på detta. Beate Römers 

verk är istället fragment av en större tavla. Utställningens besökare får möjlighet att observera hur mycket en 

konstnär kan uttrycka på bara 10 eller 20 kvadratcentimeter. Vilka känslor väcker bilder i små format, jämfört med 

de som är större än människors längd?  

Historiskt var det mer vanligt att konstsamlingar bestod av verk i bara litet format – så kallat miniatyrmåleri, som 

utvecklades under renässansen. Nu för tiden i Florida finns till exempel konstföreningen The Miniature Art Society. 

Och på Österlenska Galleri Thomas Wallner, under konstrundan påsken 2014, ställdes ut 500 konstverk i litet 

format. I december samma år deltog även Susanne Persson med tavlor gjorda i det begränsade formatet 20x20 cm, 

på en utställning i italienska Bologna.  

Ett syfte, för den aktuella utställningen mini-MAXI, som äger rum på Galleri Kvis i Svedala, är att hitta moderna 

miniatyrmålningar och att visa hur verkens format kan skapa unika konstutrymmen. Ett annat syfte, och 

förhoppning, är att göra mini-MAXI till ett levande och återkommande projekt i Skåne.  

Välkommen till vernissage lördagen den 28 februari kl.13-16!  

Öppettider: 28/02 – 1/03 2015,  tisdag – fredag  kl. 12-17, lördag – söndag  11-15 
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