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ETT UPPLYST LUND
Konstkväll Lund är ett fantastiskt tillfälle att ta del av stadens rika och
varierande konstutbud på en och samma kväll. Lunds gallerier och konstinstitutioner håller kvällsöppet och erbjuder ett fullspäckat program med
guidade visningar, skapande verkstäder, spännande föredrag, ljusinstallation, filmvisning, körsång och många oväntade möten! Även i år har vi
glädjen att samarbeta med Lund Choral Festival.
Konstkväll Lund har något för alla, gammal som ung, oavsett om du bor
i Lund eller är här för första gången, är konnässör eller aldrig har satt din
fot på ett konstgalleri. Allt är gratis!
Utrusta dig gärna med ficklampa, pannlampa, lykta och kom och möt
konsten i oktoberkvällen! Vi önskar er en fin och upplyst Konstkväll.
Frida Rundberg
Projektledare Konstkväll Lund 2014
Krognoshuset
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AF:S KONSTSAMLING

01

AF-borgen, Sandgatan 2, Lund
www.afkonst.se
Öppet kl. 17-21

Akademiska Föreningens konstsamling ställer ut tavlor ur vår samling i
Athen, AF-borgen. Utställningen erbjuder konstverk av tolv nordiska kvinnliga
konstnärer, de flesta med anknytning till Lund och Skåne. Exempel på dessa
är Tora Vega Holmström, Ellen Trotzig, Hedvig Tegnér och textilkonstnären
Hannah Ryggen. För mer information se vår webbsida www.afkonst.se.

ATELJÉ SUNNAN

02
Sunnanväg 14 K
Lund
Öppet kl. 17-22
gunhildagner.se
kajsaodelid.se
lenaohlen.com

Inför årets konstkväll har vi inspirerats av nio egna foton, minnesvärda,
artistiska eller vackra. Fotona har kopierats i svart-vitt och sedan utgjort
starten för nio konstnärers arbeten under våren. Välkommen till en intressant
och överraskande utställning med fotot och kopian, samt verket i flera
tappningar. Vi berättar om hur vi gör och vad vi tänker. Ett annorlunda grepp i
det kreativa värt att beskåda i Sunnan på Klostergården.
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KULTUREN
Tegnérsplatsen, Lund
www.kulturen.com
Öppet kl. 17-22

Följ med på visningar av konsten på Kulturen. Visningarna pågår ca 45 min.
kl. 17.15 GAN – om Lunds modernistiska pionjär GAN, Gösta Adrian-Nilsson.
Hill – lundakonstnären Carl Fredrik Hills skisser och målningar
kl. 18
Stradanus – grafiska blad av konstnären Johannes Stradanus som
kl. 19
var verksam i Florens på 1500-talet.
Gudrun Sjödén – om designern Gudrun Sjödéns verk genom 40 år.
kl. 20
Modernismens inflytande under första hälften av 1900-talet.
kl. 21
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TEGNÉRMUSEET
St. Gråbrödersgatan 11, Lund
www.kulturen.com
Öppet kl. 17-22

Under sin tid som professor i Lund bodde Tegnér med familj i en korsvirkesgård
på Stora Gråbrödersgatan. 40 år efter det att Tegnér lämnat Lund hotades gården
av rivning, men räddades av Tegnérstiftelsen som köpte den. Stiftelsen har därefter
byggt upp ett museum och försökt återskapa Esaias Tegnérs hem med originalinventarier och olika Tegnérminnen. Tegnérmuseet håller öppet under Konstkvällen.

LUNDS DOMKYRKA
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Kyrkogatan 6, Lund
www.lundsdomkyrka.se
Öppet kl. 17-23

Öppning av utställningen Se människan - bland helgon, förrädare och
älskande. Bibliska gestalter på nytt sätt. Konstnär Sofie Arfwidson.
kl. 19 Boksläpp av Konst i kryptan 1996-2014.
kl. 21 Läsningar i konst
kl. 22 Mässa i konst. Koralkören under ledning av Stefan Ekblad.
Konstnär Sofie Arfwidson. Präst Lena Sjöstrand.
kl. 18

DOMKYRKOFORUM

06
Kyrkogatan 4, Lund
Öppet kl. 11.00-21.45

Unik form - mötesplats kring konsthantverk. Visning och försäljning.
kl. 17-19
Work in Progress, corpussmide av silversmed
Owe Johansson, på Domkyrkoplatsen.
kl. 20-20.30 Handens kraft som social motrörelse. Föredrag och samtal
med Frida Arnqvist Engström, journalist och föredragshållare
som driver bloggen Kurbits.se, aktuell med boksläpp i höst.
Lokal: Finn. Begränsat antal platser.
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UNIK FORM
Domkyrkoforum
Kyrkogatan 4, Lund
facebook.com/UnikForm
Öppet kl. 11-21.45

Skapande verkstad
kl. 11-17
Ett 20-tal professionellt yrkesutövande konsthantverkare från hela landet visar sina
verk inom olika material. Bärbart, brukbart och rena konstföremål. I samverkan
med Konsthantverkscentrum. SKAPANDE VERKSTAD FÖR BARN & VUXNA:
Vi utforskar lusten att skapa och variera egna textila mönster med hjälp av
potatistryck. Du skapar tyg att ta hem och utklädningskläder för Domkyrkans
skolverksamhet. Verkstaden leds av konstnären Susanna Edling och Domkyrkans församlingspedagog Maria Johnsson.
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JÄGER & JANSSON GALLERI
St. Gråbrödersgatan 13,
Lund
facebook.com/
jagerjansson
Öppet kl. 17-22

Vernissage på utställning med Allan Madsen kl. 12-16 med fortsättning
kl. 17-22. Utställningen visar nya målningar ur konstnärens produktion och i det
övre rummet ”Hommage-målningar” till Gunnar Norrman. Här visas också att ha
ett flertal verk ur Gunnar Norrmans kvarlåtenskap och böcker.
kl.19 berättar Allan Madsen om sina minnen av deras vänskap och gemensamma
utställningar i bl.a. hemorten Lomma.

LUNDS KONSTHALL

08
Mårtenstorget, Lund
www.lundskonsthall.se
Öppet kl. 10-22

AKTUELL UTSTÄLLNING
Random International.
Studies in Motion.
27/9 – 16/11 2014

Random International bildades 2005 i London av Stuart Wood, Florian Ortkass och Hannes Koch. Idag består gruppen av en större skara personer
som är med och utveckla deras alltmer uppmärksammade produktioner.
Random International arbetar i gränslandet mellan konst, design, teknologi
och arkitektur. På Lunds konsthall kommer vi kunna ta del av den interaktiva
installationen Future Self som består av ett ljusspel styrt av rörelsedetektorer
som aktiveras av besökarna eller av dansföreställningar. Parallellt med detta
verk visas en helt ny produktion för Lund som kommer vara ett skulpturalt,
kinetiskt verk. Bild: Random International. Future Self, 2012. RH Contemporary Art. Foto: Ravi Deepres.
KÖRFESTIVALEN GÄSTAR LUNDS KONSTHALL
Konsert kl. 18: Koritsia och Carolinae Damkör
Konsert kl. 20: Rejoice Gospel

Euardo Chilida.
Rymdfält av frid, 1972 .
Foto: Lunds konsthall/Terje Östling

GUIDADE TURER TILL DEN OFFENTLIGA KONSTEN I LUND
Turen tar ca. en timme.
Med cykel: Samling kl. 14 på Mårtenstorget framför Lunds konsthall
Gång: Samling kl. 16 på Stortorget framför Stadshallen
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GALLERI PICTURA
Under Konstkvällen finns
Galleri Pictura på Lunds konsthalls
innergård kl. 18-22
www.galleripictura.se
www.helenanymann.com

Helene Nymann arrangerar filmvisning tillsammans med Galleri Pictura – för
kvällen på plats inne på Lunds konsthalls innergård. Filmen ”Balcony” (2014) är en
del av en större serie verk med titeln “Hell Flower” gjorda i Kairo under presidentvalet 2012. Filmen visar en egyptisk kvinna i det övergivna hotellet, beläget endast fem minuter från Tahrirtorget. I det utvalda verket för Lunds konsthall och
som titeln antyder befinner vi oss på balkongen till hotellet, varifrån vi lyssnar
och observerar ett land och ett folks situation i förändring och övergång.
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STUDIO K2
Krafts torg 2, Lund
www.studiok2.se
Öppet kl. 17-22

Gunilla Lagerhem-Ullberg.
Herbarium, 2011. Torkade och
pressade blomblad, lim och pannå.

Utställning “Herbarium” Gunilla Lagerhem-Ullberg. Under flera år har konstnären
inte bara plockat, utan också plockat sönder blommor. Bladen pressas och torkas
för att sedan kombineras till mönster. En sorts ny tvådimensionell natur. Inget
blad är en exakt upprepning av ett annat, inte ens två blad från samma blomma. Ullberg menar att hon är besatt både av att skapa vackra mönster och av att
undersöka naturens möjligheter och begränsningar i denna omständliga och
långsamma arbetsprocess.
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KINO

10
Kyrkogatan 3, Lund
Bokning + info tel. 046-303080
www.kino.nu
kl. 16.30-18.00
Camelen. Dokumentärfilm av
PeÅ Holmquist & Suzanne Khardalian,
Sverige, 76 min.

Hon kallas Camelen – den enda som tilldelats Stora Journalistpriset två gånger.
I nästan tre år har filmarna PeÅ Holmquist och Suzanne Khardalian följt
Cecilia Uddén och den arabiska våren. Genom Cecilia Uddéns SR-rapportering
får vi en bild av vad som händer i Mellanöstern-regionen på ett djupare plan och
de komplexa händelserna blir mer förståeliga. Filmen visar en envis, stark och
okuvlig kvinna, som kanske hjälper oss att ändra vår syn på världen.

HISTORISKA MUSÉET

11
Krafts torg 1, Lund
www.luhm.lu.se
Öppet kl. 17-22

Kl. 19
Kicki Eldh visar utställningen ”Nytt ljus på Antiken”
Kl. 21-22 Sofia Cinthio finns på plats i utställningen ”Heliga föremål”
KÖRFESTIVALEN GÄSTAR HISTORISKA MUSÉET
Konsert kl. 18: Konsert Achoir
Konsert kl. 20: Collegium Vox Humana

12

KROGNOSHUSET
Mårtenstorget, Lund
www.krognoshuset.se
Öppet kl. 17-22

Krognoshuset visar en utställning med konstnären Hanna Sjöstrand som
visar serien “Det nordiska”. Guidad visning kl. 17 och 19. Vid bra väder visas
konstfilm på Krognoshusets fasad mellan kl. 20 och kl. 22.

13

SKÅNEKRAFT
Vårfrugatan 1b, Lund
www.skanekraft.com
Öppet kl. 17-22

Skånekraft drivs av yrkesverksamma keramiker, skulptörer, smyckesformgivare och glasblåsare. Hela sortimentet är tillverkat av oss själva i våra egna
verkstäder. Vi både formger och utför alla de hantverksmässiga bitarna i
tillverkningen. Skånekraft verkar för att bevara och utveckla de traditioner
som finns i hantverksyrket. Genom utställningar och annan utåtriktad verksamhet hoppas vi kunna bidra till ett ökat intresse för konsthantverk. Varje
produkt är ett unikt konsthantverk.

TATIS GALLERI FÖR KONST OCH VETENSKAP

14

St. Gråbrödersgatan 13,
Lund
Öppet kl. 17-22

Ateljéföreningen TATIS håller ateljéerna öppna under hela kvällen. I galleriet
visas den malmöbaserade grafikern Jukka Vänttinens konst. Servering av kaffe och
hembakat. Operasångerskan Ellinor Schüller improviserar fritt till Jukka Vänttinens
bilder – oväntad musik skapas i stundens möte kl. 20-22 (med små pauser).

LUNDS KONST/DESIGNSKOLA

06

Lunds konst/designskolas elever visar ljusprojektion på en brandvägg på
Kungsgatan. I julas kunde lundaborna se en pulserande sol på denna vägg. Nu
kommer något helt annat att överraska publiken. Initiativet kommer från
Krognoshuset och Domkyrkoforum upplåter återigen sina lokaler för att göra
denna ljusinstallation möjlig.

15

SKISSERNAS MUSEUM
Finngatan 2, Lund
www.skissernasmuseum.se
Öppet kl. 17-22

POP-UP VERKSTAD
Kl. 17–19
Museets Skapande verkstad är en plats för kravlöst skapande för barn och unga
i alla åldrar. Här lyfts den konstnärliga processen fram genom olika teman och
en mångfald av material och tekniker. Kvällens tema är Pop-up pappersskulptur.
ÖPPEN ATELJÉ - TRÄFFA MUSÉETS KONSERVATORER
Kl. 18–21
Vad gör en konservator på ett konstmuseum? Hur lagas en reva i pappret? Hur
ser verktygen ut? I museets öppna ateljé träffar du vår papperskonservator och
får följa hennes arbete på nära håll och ställa frågor.
SPECIALVISNING - BAKOM KULISSERNA
Följ med på en helt unik visning som tar dig ner i magasin och arkiv som visar hur
museet arbetar med att ta hand om sina samlingar. ca 45 min visning kl. 17.00,
18.00, 19.00. OBS! Begränsat antal platser, förbokning krävs. Bokning öppnar i
slutet av september.
KÖRFESTIVALEN GÄSTAR SKISSERNAS MUSEUM
Konsert kl. 18.15 Trekvart
Konsert kl. 20.00 Musikhögskolans Damkör och Fredrik Schützer, piano

16

MARTIN BRYDER GALLERY
Nygatan 12, Lund
www.martinbrydergallery.se
Öppet kl. 17-22

Utställning med konstnären Clay Ketter.

CRAFOORD AUKTIONER

17

Clemenstorget 7, Lund
www.crafoordauktioner.se
Öppet kl. 10 till auktionens slut.

Crafoord Auktioner är sydsveriges största auktionshus och håller auktion i Tullkammaren på Clemenstorget var annan vecka. Under Konstkväll hålls auktion
kl. 12 med visning kl. 10-12 och guidad visning med Ronald Sander kl. 10.30.

ÖBERG FOTOGRAFIK

18
Jan Öberg
Vegagatan 25, Lund
janoberg@mac.com
Öppet kl. 17-22

“Experiment - Koncept - Tradition”

Nya foton på papper, canvas och metall av Jan Öberg, konstfotograf och fredsforskare. Mini-föredrag kl. 19 Kultur = Ha kul och ha tur.
Mini-föredrag kl. 20.30 Om KulturLivLund - http://kulturlivlund.wordpress.com

19

GALLERI NÄRBILD

Galleri Närbild visar Elinleticias fotografier med
vernissage under konstkvällen. Elinleticias kommer ursprungligen från Colombia, men bor sedan
många år i Lund. Kameran var länge hennes trygghetssköld mot omvärlden. Den var hennes språk,
något som hon utvecklat till en egen särart.

Karl XI gatan 7, Lund
www.gallerinarbild.se

“Elinleticias bilder får mig att tänka på kyrkomålningar i Rom och Florens, och mycket riktigt har tavlor
och konst varit en inspirationskälla, liksom vatten.
Som liten höll hon på att drunkna vid ett par tillfällen,
och hennes fascination för vatten och vattenspeglar
kanske är en sorts bearbetning av hennes undermedvetna skräck för vattendrag. Kanske är det därför hon
gärna tar bilder av människor i vatten, bilder där figurerna avbildas som mytiska drömfigurer.”
Börje Ohlsson, “Tid & Smycken” nr 2, 2014

20

GALLERI OCH ATELJÉ VEGA
Vegagatan 6, Lund
www.torudd.se
Öppet kl. 17-21

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

JOLANS KERAMIKATELJÉ

21

Idrottsgatan 4, Lund
www.jolanskeramik.com
Öppet kl. 18-22

Välkomna till Jolans keramikateljé Idrottsgatan 4 från kl 18 - 22.
Här blir det utställning - kl 19 hålls det föredrag - värm dig med Annas
utmärkta pumpasoppa.

LUND CHORAL FESTIVAL
www.lundchoralfestival.org
Konserter på
Skissernas Museum
Lunds Konsthall &
Historiska Muséet
kl. 18 och kl. 20
under Konstkväll.
Lund Choral Festival är Sveriges största körfestival och erbjuder bland annat
Galakonsert, lunchkonserter, Chanticleer, SjungGung, Voces8, After Workkonserter, Sundsvalls kammarkör och mycket annat. Årets festivalartist är Kjell
Lönnå. Hela programmet hittar du på www.lundchoralfestival.org.
Biljetter: Biljettbyrån i Lund, tel 046-13 14 15 eller www.ticnet.se

A BRILLIANT 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 packed with guided tours, creative workshops, exciting talks, light
installations, film screenings, choir song and lots of unexpected encounters!
Also this year we are privileged to cooperate with Lund Choral Festival.
Lund Art Night has something for everyone, regardless of age, if you live in
Lund or are a first time visitor, are an art buff or have never before set foot in
an art gallery. And it’s all for free!
You are welcome to bring a torch, headlamp or lantern, and come meet
with Art in the October evening! We wish you a brilliant, enlightened and
completely wonderful Art Night.

SATURDAY OCTOBER 18 5-10 PM
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