
Stora Gråbrödersgatan 13, 1 tr, Lund       tatis.nu
Öppet kl. 17-22.

Öppna ateljér med konstnärer och forskare på plats. Utställning i galleriet med 
Tatis ateljémedlemmar: Agneta Sofiadotter, Adrian Johansson, Carl Gustafsson, 
Vera Glumac–Perlesi, Lotta Albertsson 
och Jon Åkerlind.  Servering!

kl. 13-15 Skapa stilleben under ledning av 
Rebecka Sofiadotter-Lepic. Material erhålles av Tatis! 
För föräldrar och barn från 5 år.

JÄGER & JANSSON GALLERI                    

Jäger & Jansson Galleri presenterar under konstkvällen två konstnärer. Pedro 
Perez Casanova, spansk konstnär med stora framgångar i både sitt hemland och 
i Sverige, visar utställningen ”Lund och andra pärlor i världen” . Clara Lundgren,  
en ung begåvad konstnär bosatt utanför Lund, jobbar med ett känslosamt måleri 
som skapar många funderingar.  Båda kommer kl. 19.30 att berätta om sina 
konstnärskap!

Stora Gråbrödersgatan 15 
Lund

Öppet kl. 12-22
 

claralundgren.com 
perezcasanova.net

jagerjansson.se

LUNDS KONSTHALL                    

Truls Melin är en av svenskt konstlivs mest framstående skulptörer. Konstnärskapet 
tog tidigt form och han var Sveriges representant på biennalen i Venedig 1993.  
Många känner säkert igen hans monokroma men mångtydiga konstverk. 
I Melins konst möts dröm och vakenhet, undervattensmiljöer eller källarrum kan  
motsägelsefullt framträda i upphöjd nivå. Ofta kombinerar Melin oväntade saker: 
det kan vara formen från en byggnad, ett ånglok, en båt eller ett cykelhjul som 
satts samman med en möbel eller något ur vardagen. Det är ett långt utvecklat och  
erfaret uttryck som med drabbande tilltal möter publiken. I de nyproducerade verken 
för Lunds konsthall ser vi med större klarhet på hela Truls Melins produktion och hur 
det mångåriga sökandet i den egna erfarenhetsvärlden berikats med nya intryck. 

Truls Melin, född i Malmö 1958, bor och arbetar i Köpenhamn. Studier vid Malmö 
Konstskola Forum 1978-79 och vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpen-
hamn 1979-84.
 

Mårtenstorget Lund 
lundskonsthall.se

Öppet kl. 17-22 

DOMKYRKAN                    

Tema för Konstkvällen 2015 i Domkyrkan är Störst av allt är kärleken. Verk av 
konstnären Maja Spasova i och på Domkyrkan.

I kryptan, Domkyrkans hjärta, möter ljudinstallationen Att vara ett hjärta.  
Under några sommardagar spelade konstnären in hjärtljud från lundabor och 
besökare. Av dessa har hon komponerat ett ljudverk, en mäktig hjärtkör som 
ljuder i kryptan.

KULTUREN                   

Karlins plats, Lund.  kulturen.com  Öppet kl 17-22
Välkommen på visningar av aktuella utställningar och lär dig grunderna i 
akvarellmålning! 

kl. 17.15–17.45  Björn Bergs illustrationer av Emil i Lönneberga
kl. 18.00–20.00  Akvarellmålning – Museipedagog Olle Ekström visar grunderna
kl. 18.00–18.45  Världen på Kulturen
kl. 19.00–19.45  Tidens rum
kl.  20.00–20.45  Konst på väggarna, vi tittar in i Prästgården, Thomanderska 
                                 gården & Bosmålatorpet
kl.  21.00–21.45  Modernismen

HISTORISKA MUSÉET                   

Visning av Antiksalen: Tankar kring en torso kl. 17.30 och kl. 18.30 med  
utställningsproducent Kicki Eldh.
 
Visning av utställningen med liturgiska föremål löpande under kvällen med 
utställningsproducent Sofia Cinthio.

Krafts torg 1
Lund 

luhm.lu.se

Öppet kl. 17-22 

KROGNOSHUSET                     

Charlotte Walentin tog examen från Malmö Konsthögskola 1999 och har sedan 
dess ställt ut regelbundet både nationellt och lokalt, bl.a. på Lunds konsthall, 
Galleri Thomas Wallner och Galleri Ping Pong i Malmö. På Krognoshuset visar 
Walentin utställningen “Tiden är vårt hem” med helt nya objekt. Ana Rebordão  
som är född i Portugal, studerar för närvarande vid Malmö Konsthögskola.  
Under kvällen visar hon ett filmat performance i Krognoshusets källare.

Mårtenstorget Lund
krognoshuset.se

Öppet kl. 12-22

kl. 13 arrangeras  en
specialvisning  med båda 

konstnärerna på plats.

Skapande barnverkstad!

Guidad tur till offentlig konst

Bokhandel
I Krognoshusets nyöppnade bokhandel kan du köpa konstböcker av hög kvalitet  
till bra priser. Lund har varit i behov av en riktig konstbokhandel i många år 
och Krognoshusets ambition är att kunna erbjuda böcker som inte går att hitta 
någon annanstans i regionen. 

Visning av och samtal om några av Lunds offentliga konstverk tillsammans  
med Isac Nordgren, intendent på Krognoshuset. 
Samling vid Krognoshuset kl. 17.

MARTIN BRYDER GALLERY                

Martin Bryder Gallery visar Mattias Eliassons utställning KONTINUUM.

Nygatan 12 Lund 
martinbrydergallery.se

Öppet kl. 17-22

ZIMMERDAHL 

Alf Olsson - Senaste nytt! med retrospektiv

Alf Olsson har döpt ett av sina grafiska blad Van Gogh på slätten. Bördig som 
Alf är från Söderslätt är det naturligt för betraktaren att tro på en självbiografi 
i en bild!  50 år senare målar och skulpterar Alf dagligen med samma kraft och 
pondus som i de snitt han karvade i linoleum på 1960-talet.  Vi visar måleri och 
skulptur gjorda under 2015 samt blickar tillbaka på en karriär som spänner 
över sju decennier.

Krafts torg 2 Lund 
zimmerdahl.se

Öppet kl. 17-22

 

Kroki-workshop under ledning av konstnär Bianca Maria Barmen, medlem av 
Auras konstnärsgrupp, kl. 17.30-19.00. Ta med papper och minst två pennor 
eller ritkol och kom!

Clemenstorget 7 Lund
crafoordauktioner.se 

Öppet kl. 14-19

Körkonsert kl. 20
Sångarna i Jättequartetten Finn har sina 
rötter i Lunds körer och spexföreningar och 
blandar i sina framträdanden ogenerat er- 
farenheter från spex med traditionell  
kvartettsång. Vokal, underfundig under-
hållning i gränslandet mellan spex och 
körsång med största mål att roa publiken.

kl. 17.00  Dansperformance, Maja Spasova 
och Barbro Westling
kl. 19.00  Röstimprovisation och sång, Ellinor Schüller
kl. 21.00  Mässa, Ellinor Schüller sång, 
Stefan Ekblad musiker och Lena Sjöstrand präst

TATIS                    

CRAFOORD AUKTIONER                    

TEGNÉRMUSÉET                    
Stora Gråbrödersgatan 11 Lund
Öppet kl. 17-22

kl. 19: Författaren Eva Ström 
berättar om ”Tegnér och ljuset: 
några reflektioner kring Tegnérs 
dikt Jätten Finn”.

Anastasia Savinova har i projektet Cycle up! enbart utgått från funna och naturliga 
material. Hela utställningen består av fynd från soptippar och secondhandbutiker, 
som har satts ihop till nya färg- och formkonstellationer. 

Gamla tavlor, träbitar och tyg har omvandlats till små universum av geometris-
ka former. I denna process låter Savinova slump och spontanitet driva det  
konstnärliga arbetet, samtidigt som hon uppmärksammar oss på det oväntat 
vackra i vår omgivning. 

Galleri Pictura hälsar med denna utställning extra välkomna till vårt nya galleri 
på AF-borgen, som håller öppet under hela Konstkvällen.

AF-Borgen, 4 vån. 
Sandgatan 2  Lund

galleripictura.se

Öppet kl. 17-22 
Anastasia Savinova

Cycle up
25/9 – 23/10

GALLERI PICTURA                 

Spontankören
Spontankören under ledning av 
Bodil Benedixon framträder utanför 
Kulturens entré kl. 19.30.

Kroki – Prova på! 

Värdering och inlämning med Crafoord Auktioners 
värderingsmän på plats kl. 14-19.
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Rejoice  
Gospel Choir
Glädjen till den afroamerikanska musiken, svängig gospel och medryckan- 
de soul gör Rejoice Gospel Choir till en härlig körupplevelse. Rejoice har  
under årens lopp framträtt med välkända artister som Cyndee Peters, Christer 
Nerfont, Frank Ådahl och The Ark. Men allra bäst upplever man dem som på Lunds 
konsthall. Själva, live och under ledning av Hanna Norman.

Program

Domkyrkoforum
Öppet kl. 17-20.45, därefter fortsätter programmet med mässa i Domkyrkan.
På Väggen, Domkyrkans utställningsyta, visas ett verk av Maja Spasova som 
också ställer ut på och i Domkyrkan. I Domkyrkoforum finns en enkel servering 
som är öppen under kvällen. Program:

18.00 Samtidskonst och kyrka  
20.00 Musik

lundsdomkyrka.se
majaspasova.com
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Utställningen visas kl. 19
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Jon Åkerlind, Agneta Sofiadotter, 
Adrian Johansson



KINO                   GALLERI & ATELJÉ VEGA                  

Eva Torudd som arbetar med måleri, fritt broderi och installation berättar om 
sitt skapande för er som önskar mellan kl. 17 och kl. 21.

Vegagatan 6 Lund
torudd.se/index.php/eva

Öppet kl. 17-21

ÖBERG FOTOGRAFIK                  

“Pictures At An Exhibition - Människor Ser På Konst”. 

Foton av Jan Öberg från bl a Iran, Art Basel och Biennalen - i galleriets nya, 
större lokal. Vernissage kl. 17. Jan Öberg presenterar utställningen kl. 17 och 
kl. 20. Bakgrund: http://bit.ly/PizAtAnExhibit

Vegagatan 25 Lund
obergphotographics.biz

Öppet kl. 17-22

 

LUNDS RAMMAKERI                   

AF:s KONSTSAMLING                    

Akademiska Föreningens konstsamling ställer ut tavlor ur samlingen i sam-
band med Konstkväll Lund. Vi har öppet i i Athen, AF-borgen, kl 17-21 med 
ingång via entrén vid Tegnérsplatsen. 

För mer information om den aktuella utställningen besök oss på vår webbsida 
www.afkonst.se/blogg. Alla varmt välkomna! 

Café Athén
AF-borgen

 Sandgatan 2 Lund 
afkonst.se/blogg 

Öppet kl. 17-21

Utställning med Johan A Sjöholm och Frode Rönngren 
Waerum (f 1988) som båda studerat vid Florence Academy  
of Art i Italien. Den klassiska bildningen har satt spår.  
Sjöholm pejlar människokroppen, dess anatomi, ljus och 
skuggor i sina ofta dramatiska målningar.  Rönngren 
Waerum målar porträtt i nutid samt tecknar mönster. 

Grönegatan 26 Lund      facebook.com/lundsrammakeri
Öppet kl. 17-22

Kyrkogatan 3, Lund. tel. 046-303080. kino.nu

Over your Citites Grass will grow 

En magiskt filmad dokumentär om konstnären Anselm Kiefers stora verk La 
Ribaute.  La Ribaute är en blandning av en installation och en arbetsplats där 
konstnären cyklar på det enorma övergivna fabriksområdet och konkar på cement  
och sten lika mycket som penslar till jättetavlorna. Bland personal i blåställ blir 
konstnären också en arbetsledare. Tillsammans skapar de en övergiven stad.
 
Sophie Fiennes (The Perverts Guide To Ideology) låter konsten ta mer plats än 
konstnären i denna dokumentär från 2010 som aldrig fick svensk distribution. 
Engelsk text. 105 min.  Visas på biografen Kino 17 oktober kl.16.00.  

Fri entré, biljetter kan hämtas från fredag 16 oktober, men går att boka i förväg.

KONSTKVÄLLÖPPNA BUTIKER
Ljungbergs Artist
Bredgatan 10 Lund   |   ljungbergsartist.se
Kom in och testa nya och gamla tekniker 
i Lunds största butik för konstnärsmaterial!

Lexis Papper
Stora Gråbrödersgatan 13 Lund   |   lexis.se
Färgläggning: gå på skattjakt i en magisk värld avbildad i 
underbara, välgjorda & detaljrika tuschteckningar! Kom, 
prova färgläggningspennor och botanisera i vårt utbud!

Trottoar
Kungsgatan 2 Lund   |   facebook.com/trottoar
Trottoar ger 15% rabatt på hela sortimentet till alla 
konstälskare under kvällen. Varmt välkomna! 

ATELJÉ SUNNAN                     

Årets Skörd - Målningar av Ateljé Sunnans lördagsgrupp. Evas äppelbild blev 
startskott för gruppens arbete.  Välkomna att se resultatet!

Sunnanväg 14 K 
Lund 

gunhildagner.se    
kajsaodelid.se    

lenaohlen.com

Öppet kl. 17-22 

FREDRIK OREVAD                    
Idrottsgatan 9, Lund. Öppet kl. 17-22.

Kavalkad- Glasobjekt för inredning. Klassiskt hantverk, samtida design.

JOLANS KERAMIKATELJÉ                   

Vernissage på utställningen “OTING” av Johanna Rayner; 
installation, relieftryck, måleri.

Idrottsgatan 4 Lund
jolanskeramik.com

Öppet kl. 17-22

Konstkväll Lund 2015
Projektledare & grafisk formgivare: 
Frida Rundberg, www.frdesign.se
Omslaget formgivet av Daeun Jeong
 
Samordnare: Krognoshuset / Konstföreningen Aura  
www.krognoshuset.se/konstkvall-lund
konstkvall@gmail.com

          facebook.com/konstkvall               #konstkvalllund
       

Ett stort tack till våra sponsorer
Sparbanksstiftelsen Öresund och 
Lunds kommun Kultur & Fritid.

Välkommen till Konstkväll Lund!
Konstkväll Lund är ett fantastiskt tillfälle att ta del av stadens rika och varierade 
konstutbud på en och samma kväll. Lunds gallerier och konstinstitutioner 
håller kvällsöppet kl. 17-22 och bjuder på ett fullspäckat program med guidade 
visningar, skapande verkstäder, spännande föredrag, kroki, filmvisning, kör- 
konserter i samarbete med Lund Choral Festival, och många oväntade möten!  
Alla deltagande verksamheter har fri entré och alla arrangemang är gratis.

Projektet samordnas av Krognoshuset / Konstföreningen Aura med stöd från 
Sparbanksstiftelsen Öresund och Lunds kommun Kultur & Fritid. Ytterligare  
arrangemang kan tillkomma i programmet: följ oss gärna på facebook för  
aktuell information.  Vi ses i vimlet!

Frida Rundberg, Projektledare Konstkväll Lund 2015

2014
FRI ENTRÉ!

LÖRDAG 18 OKTOBER KL. 17-22 

2015
FRI ENTRÉ

LÖRDAG 17 OKTOBER KL. 17-22 
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Kördagar i Lund återkommer och bjuder på lunch- 
och kvällskonserter. Succén med Sing-Along i  
Domkyrkan upprepas och årets gästkör - Voces  
Nordicae - bjuder på en enastående föreställning 
på Magle Konserthus. För hela programmet se 
www.lundchoralfestival.org.

KÖRDAGAR

06
10

07
23

Art Night Lund 
Lund Art Night is a wonderful chance to discover the city’s rich and varied art scene 
- all in just one evening. Lund’s galleries and art institutions offer an open evening, 
from 5pm-10 pm,  packed with guided tours, creative workshops, exciting talks, film 
screenings, choir concerts and lots of unexpected encounters!  And it’s all for free! 
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