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Välkomna!
Välkomna till Konstkväll Lund 2018!
Detta är kvällen då Lunds konstliv står i centrum och konstinstitutioner, gallerier och
ateljéer håller öppet till 23. Dessutom dyker det upp speciella konstarrangemang ute
på stan.
Konstkväll fyller tio år och besökarnas intresse har varit lika brett som programmet
med sina vitt skilda former av konst.
2018 är det flera tillfällen än tidigare att själv prova på och delta. Teckna kroki
ute på stan, måla med bläck inomhus, delta i performance och diskutera kvällens
konstupplevelser tillsammans med andra på café.
Ta reda på vad Lund har att erbjuda som konststad, bli en del av stadens konstliv! De
följande sidorna presenterar samtliga deltagare och arrangemang 2018.
Med önskan om en berikande konstkväll!
Barbro Westling
Projektledare, Konstkväll Lund
Konstföreningen Aura

Welcome!
Welcome to Art Night Lund 2018!
Art Night sees the artistic side of Lund come to life with art institutions, galleries and
workshops staying open until 11pm. Art Night is organised by Art society Aura which
is celebrating its 90th birthday this year. Aura is an artist group consisting of 62 active
artists and an association of art lovers.
This year Art Night celebrates 10 years and we are thrilled to see the keen interest of
visitors from near and far. There are plenty of opportunities for you to take part; draw
croquis, paint with ink, take part in performances and discuss with others what you
have seen and experienced during Art Night Lund.
Find out what Lund has to offer as a city of art and be a part of the art scene!
Wishing you an enriching evening!
Barbro Westling
project manager, Art Night Lund
Art society Aura

1 KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3, öppet 17 - 23, www.krognoshuset.se

Katarina Andersson (f.1960) visar i
utställningen Crossing nya målningar
i mindre format. De har byggts upp,
lager för lager, med äggoljetempera.
Arbetsmetoden skapar en esoterisk och
kontemplativ atmosfär där målningarna
både är exakta och drömska.
Katarina Andersson är utbildad vid
Royal Collage of Art, London och har
sin bas i Göteborg.
Bokbord
Konstföreningen Aura firar 90 år och har dukat upp affischer, kataloger och
böcker från nio decennier av verksamhet och produktion. Välkommen att
ta med hem det som intresserar och bli gärna medlem i Konstföreningen
Aura!

2 LUNDS KONSTHALL
Mårtenstorget, öppet 17 - 23, www.lundskonsthall.se

Kl 19 Specialvisning av den
aktuella utställningen
Fantomberättelser. Ledmotiv
från det postsovjetiska Asien.

3 STADSKROKI I GATLAMPANS
SKEN

Kl 19 och 21, Mötesplats: Utanför Krognoshuset

Kl 19 och 21. Följ med på kroki i stadsrummet. Croquis är franska och
betyder snabb skiss. Vi flyttar krokisalen utomhus och rör oss genom
staden. Modellen står, ligger eller sitter i frysta positioner och förhåller sig
fysiskt till portar, trappor, torg och träd.
Välkommen att ta plats bakom staffliet eller på en klappstol med ritblock
i knät. Testa dig fram med kol och blyerts. Under gatlampornas sken.
Stafflier, klappstolar, paraplyer, lampor, papper, kol och blyerts finns.
Modellen kommer att vara påklädd. Ta med eget material om du vill.
Konstnären Johan Suneson inspirerar och handleder.
Samarbete mellan Lunds konsthall och Konstföreningen Aura.

4 SKISSERNAS MUSEUM
Finngatan 2, öppet 17 - 23, www.adk.lu.se

Visningar (ca 20 min):
Kl 17 Svenska salen (sv)
Kl 18 Memory Matters (eng)
Kl 19 Svenska salen (sv)
Kl 20 Memory Matters (sv)
Kl 21 Svenska salen (eng)
Kl 22 Memory Matters (sv)

5 LJUNGBERGS ARTIST
Bredgatan 10, öppet kl 17 - 23, www.ljungbergsartist.se

Bläck & Tusch
Välkommen att delta i workshop
på Ljungbergs Artist.
Kom och prova på helt gratis
hela kvällen.
Missa inte den digitala
målningen av Marko Cesarec
i vårt skyltfönster.

6 HASHIMA

Martin Bryder Gallery, Nygatan 12, öppet 19 - 23, www.martinbrydergallery.se

Carl Michael von Hausswolff och Thomas Nordanstads film från 2002.
Om den övergivna, spöklika japanska ön där det en gång bröts kol.
Filmen Hashima (20 min) visas på husväggen vid galleriet.
Kl 19 - 23
Vernissage 13 - 17 samt 19 -23
Johan Röing visar ”Kranier, kristaller och kryp”, skulptur.
Katrine Persson, måleri.

7 DOMKYRKOFORUM

Kyrkogatan 4, öppet 10.30 - 21.45, www.lundsdomkyrka.se

Unik Form är en mötesplats för nutida konsthantverk. 20 utvalda
konsthantverkare berättar om sitt arbete, visar och säljer från egen
produktion. I år presenteras ett hundratal unika koppar tillverkade av
medlemmar i Konsthantverkcentrum. Färg, form, uttryck, tillverkningssätt varje kopp har ett personligt meddelande.
Kl 10.30 - 21.45 Utställning, försäljning
och caféet är öppet.
Kl 11.30 - 16.30 Kreativ verkstad i Finn
Kl 14.00 - 17.00 Afternoon tea

8 DOMKYRKAN
Öppet 17 - 23, www.lundsdomkyrka.se

Kommunicerande kärl
Utställning i kryptan med Nils Ramhøj, måleri och Helena Marika
Ekenger, rumslig gestaltning. Båda konstnärerna förhåller sig till tid.
De skapar både ett avstånd till det personliga och en närhet till det
gemensamma. Nils Ramhøj genom att gestalta den åldrande fadern och
Helena Marika Ekenger genom sitt verk av rinnande sand.
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

17
18
19
20
21
22

Käril. Helena Marika Ekenger om sitt verk
Text och musik
Far och son. Nils Ramhøj om sina målningar
Text och musik
Tid. Samtal mellan Helena Marika Ekenger, Nils Ramhøj och Lena Sjöstrand
Mässa i utställningen. Lena Sjöstrand, präst och Susannah Carlsson, musiker

9 RINGS DRAPA

Tegnérmuseet, Stora Gråbrödersgatan 11, öppet 17 - 22

Esaias Tegnérs diktepos Frithiofs saga och det fornnordiska versmåttet
fornyrdislag, med två betonade stavelser i varje rad, har inspirerat
konstnären Leif Holmstrand att skapa ett ljudverk av tjugoförsta delen av
Tegnérs diktverk, romansen Rings drapa.
Verket spelas upp varje hel timme i Tegners arbetsrum. Sittplatser finns
men ljudverket kommer att höras i hela huset. 30 min.
Kl 17, 18, 19, 20 och 21.

10 AKADEMISKA FÖRENINGENS
KONSTSAMLING

Cafè Athen, AF-borgens bottenplan, öppet 17 - 20, www.afkonst.se

Besök vår unika utställning Anders Trulson och hans samtid.
Vi presenterar ett urval av konstnären och lundaprofilens
målningar tillsammans med verk av andra samtida
Lundakonstnärer. Här finns t ex Trulsons läromästare
Fredrik Krebs samt hans kollega Ernst Norlind.
Café Athen (AF-borgens bottenplan)
Kl 17 – 20

11 ZIMMERDAHL

Krafts torg 2, öppet kl 17- 23, www.zimmerdahl.se

Alf Olsson
Skulptur - måleri - litografi
Vernissage i konstnärens närvaro
Saxofonisten Per Thornberg gör musikaliska
tolkningar av Alf Olssons bilder.
Filmvisning: Svärtans Ambassadörer (2017)
Om grafikerna i konstnärsgruppen IX. Filmen rullar
under kvällen.

12 KROMATIK

Skissernas museum, Finngatan 2, öppet 17 - 23

Gästande konstnärerna Khamlane Halsackda, Daniel Persson och
AdeY genomför kvällen till ära performanceverket Kromatik. Ett slags
performance croquis där Halsackda och Persson andas liv i fotografen
AdeY:s bilder och skapar en överraskande direkt koppling mellan publik,
artist och omgivning.
Malmöbaserade Khamlane Halsackda, konstnär och koreograf arbetar
självbiografiskt för att uppmuntra öppenhet. För Londonbaserade Daniel
Jeremiah Persson är psykologi, foto och poesi grundläggande för hans
kroppsverk. Brittiske fotografen AdeY fångar moment av socialt förtryck,
humor och depression för att avslöja anpassning och möjlighet till
förändring.
Kl 19.00 - 19.25 Performance Croquis Kromatik
Kl 20.00 - 20.25 Performance Croquis Kromatik
Skissernas Museum, Birgit Rausings Sal
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13 JÄGER & JANSSON

Stora Gråbrödersgatan 13, öppet 17 - 22, www.jagarjansson.se

Vivianne E Rosqvist (Vivia)
är en naivistsurrealist,
verksam i Göteborg, som
fascineras av hur starka
färger och former påverkar
såväl vårt medvetna som vårt
omedvetna. Från grunden
är Vivia bildkonstnär och
berättare vilket syns i hennes
glasarbeten och på dukarna.
Hon arbetar mest med glas men de tredimensionella möjligheterna i leran
intresserar henne också.
Louise Villa har en kandidatexamen i design från HDK och hon har
även gått Dômens grafikskola i Göteborg. Hon har medverkat i en rad
jurybedömda utställningar, samlingsutställningar och även haft egna
utställningar. Hon är baserad i Lund.
Kl 18 Konstnärerna finns på plats för att presentera sina utställningar

14 ATELJÉ BILD & FORM
Kungsgatan 2b, över gården, 1 tr upp, öppet 17 - 23

Vi visar måleri, textil, grafik samt erbjuder
Shiboritekniken som deltagande
workshop. Det är en afrikansk primitiv
infärgningsteknik av textil. Vi visar även
måleri, litografi och silkscreen.
Välkomna hälsar Catrina Liljegren, Carin
Makowski och Ann-Marie Skyle Grönberg
Boka workshop:
liljegren.catrina@gmail.com
eller ring 0702-340951

15 GUNVOR NELSON!
Kino, Kyrkogatan 3, www.kino.nu

Konstnären och experimentfilmaren Gunvor
Nelson (f 1931) är en av de mest tongivande
kvinnliga filmarna i “New American Cinema”. Men
hur många känner till henne i Sverige?
Hon flyttade till USA på 1950-talet, och undervisade i
film på den legendariska konstskolan San Francisco
Art Institute fram till 1992. Idag är hon 87 år och
fortfarande aktiv filmskapare. Sin senaste film gjorde
hon så sent som förra året.
Se Gunvor Nelsons film On the Fence (2017), samt hennes stort
uppmärksammade debut, Schmeerguntz (1965), en tidig undersökning
av medievärldens stereotypa kvinnobilder, med humor och en starkt kritisk
blick.
Kl 16.30 – 17.45
Kino, Kyrkogatan 3
Gratis men boka biljetter på www.kino.nu

16 GALLERI MILHAMRE

Trädgårdsgatan 13, öppet 17 - 23, www.artbymilhamre.com

Besök världens minsta galleri under Konstkväll Lund! Galleri Milhamre
ligger i en mysig gammaldags trädgård med anor från 1800-talet. Här
får ni se mina färgsprakande Lundatavlor tillsammans med annan trevlig
konst.
Varmt välkomna till Trädgårdsgatan 13!

17 MARIA THORLUND
ATELJE & GALLERI

Bankgatan 15, öppet 12 - 23, www.mariathorlund.se

Tio utställare från LundaCraft ställer ut i
blandade konstformer.
Samtliga konstnärer medverkar i skift under
dagen.
Lokalen är tröskelfri och rymlig.
Hjärtligt välkommen!

18 AURAS FÖRSTA TAVLOR
Stadshallen, Botulfsgatan 1

Konstföreningen AURA firar 90 år med att presentera självporträtt av den
ursprungliga Aura-gruppen.
Under flera decennier har porträttsamlingen hängt på den rundade
väggen en trappa upp i Stadshuset där den har kunnat ses från trottoaren
på andra sidan Botulfsgatan. Under konstkväll har samlingen fått flytta ned
till markplanet i huset. De sexton verken kan nu ses på nära håll.

19 ATELJÉ SUNNAN

Sunnanväg 14 K, öppet 17 - 23, gunhildagner.se, lenaohlen.com, kajsaodelid.se

Ateljé Sunnans lördagsgrupp ställer ut konstverk inspirerade av poeter.
Varje konstnär har valt en eller flera dikter av t ex Werner Aspenström,
Gustaf Fröding, Mats Rydman och har skapat bilder utifrån dessa. Poesins
budskap, tecken, symboler och stämningar återspeglas i de både konkreta
och abstrakta bilderna. Verk och dikt presenteras tillsammans och
konstnärerna är på plats för att berätta om sina tolkningar.
Välkomna till Ateljé Sunnan!

20 JOLANS KERAMIKATELJÉ
Idrottsgatan 4, öppet 19 - 22, www.jolanskeramik.com

Välkomna till min verkstad där jag har arbetat
som keramiker sedan 1980. I min verkstad ställer
jag även ut andra konstnärer.
Ikväll kan ni se oljemålningar av Berit Nordahl.
Varmt välkomna till oss på Väster.

21 (S)TONE

Lunds konsthall och Krognoshuset, öppet 17 - 23

(S)TONE är ett projekt av konstnären Imri Sandström som visades på
Krognoshuset 2013. Verket handlar om språkets materialitet och ickeverbala narrativ. På vilket sätt finns tonen (the tone) redan i stenen (the
stone)? En inspelning av själva Krognoshuset är central.
Under konstkväll är (S)TONE aktiverad på nytt.
Låna hörlurar och spelare på Krognoshuset eller i Konsthallens entré för att
röra dig runt i omgivningarna och lyssna.
19 minuter
Samarbete mellan Lunds konsthall och Konstföreningen Aura.

22 KULTUREN

Tegnérplatsen, öppet 17 - 22, www.kulturen.com

Kl 17-19 Akvarellmåleri för barn från 5
år. Drop-in med pedagog Olle Ekström
Följ med på en visning:
Kl 19.15-19.45 Sven Nilsson Morin
och målningarna i Bosebo kyrka. Olle
Ekström (guide)
Kl 20.00-20.45 Modernismen. Niels
Bisbo (guide)
Öppna utställningar:
Uppklädd – kvinnligt mode 1730-2000, Alice i Underlandet – en utställning
om lek, Kulturernas glas, Vapen – makt över liv, Textilt – tekniker och
material, Metropolis – Lund på Medeltiden, Att överleva – röster från
Ravensbrück, Modernismen – en ny konst en ny värld, En stund i Lund –
staden från 1500-talet till idag

23 TATIS

Stora Gråbrödersgatan 13 vån 2, öppet 16 - 22, www.tatis.nu

Vi håller öppna ateljéer med samkväm för fritänkare och konstnärer i vårt
trånga lilla kök. Stora Gråbrödersgatan 13, vån 2. Öppet kl 16 - 22.

24 VAD HAR VI SETT?
Café Ariman, Kungsgatan 2, www.ariman.se

Över ett glas eller en kopp diskuterar vi intryck och uttryck från kvällens
utställningar och många skilda konstverk. Synpunkter, frågor och
iakttagelser vädras och bemöts efter allas bästa förmåga.
Leder samtalet gör Cecilia Fredriksson (professor i etnologi vid Lunds
universitet) och Gustav Olsson (chef på Kulturen i Lund).
Kom till Café Arimans inre rum och bli del av det samtalet!
Kl 20.30
Café Ariman

25 OLA GALLERY & ATELIER
Gyllenkroks allé 13, öppet 18 - 22, www.olagallery.se

Baserad i Cusco, Peru visar Dario Jara utställningen
The call of Nature. Oljemålningarna skapar poesi
i relation till naturens krafter och till människans
förbindelse med dem.
Vi visar även videon Princes of exile av
Karina Loayza.

BLI MEDLEM
i
KONSTFÖRENINGEN
AURA
200 KR / ÅR
Bankgiro 535-1432
www.krognoshuset.se

