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Välkomna!
Åttonde gången gillt och vi är väldigt glada över att Konstkväll har intresserat
så många Lundabor och besökare genom åren!
Med denna glädje i ryggen vill vi i år åter sätta fokus på konsten och på Lund
som konststad.
Det är nyfikenheten vi vill väcka och inbjuder därför till en rad nya platser,
programpunkter, samarbeten och till vitt skilda former av konst. Vi vill på så
sätt båda höja ribban och sänka den eller påstå att ribban inte finns.
Vi som står bakom Konstkväll är Aura, en konstnärsgrupp på 62 konstnärer
och en konstförening. Se våra utställningar i Krognoshuset och bli medlem i
konstföreningen! (se baksidan)
Som vanligt kommer allt vara gratis, bara pågå lite längre, till kl 23.
Hoppas ni hinner runt, hinner se och diskutera och att vi möts i konstsamtal
och vimmel!
Barbro Westling
Ordf. Konstföreningen Aura

Welcome!
Eight years lucky! Since 2009 we have seen the interest that Art Night Lund
has sparked, with this in mind we now seek to highlight the arts and Lund
as an art city even more.
It is your curiosity we want to evoke and therefore we invite you to a number
of new sites, program activities, collaborations and diverse forms of art. We
want to both raise the bar and lower it, and perhaps we will find that it is
not there at all?
The organisers behind Art Night Lund is Aura, an artist group consisting of
62 artists and an art association. Please see our exhibitions at Krognoshuset
and become a member of Aura.
As usual everything is free of charge!
We hope you will have all the time you need to see and experience Art Night
Lund!
Barbro Westling
Chairman of the Board, Art Association Aura
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DOMKYRKOFORUM

Domkyrkoforum, Kyrkogatan 4, 222 22 Lund / Öppet kl. 17-22

Marknaden och utställningen Unik Form är på plats i Domkyrkoforum. Ett tjugotal yrkesverksamma konsthantverkare från hela landet visar och säljer formgivning av hög kvalitet i olika material och uttryck.
I Domkyrkoforum kommer det också finnas en kreativ verkstad där både barn
och vuxna kan prova på att göra kärl i keramik.
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DOMKYRKAN

Domkyrkan, Kyrkogatan 4, 222 22 Lund / www.lundsdomkyrka.se

I Domkyrkans krypta visas Bea Szenfelds installation Station 5. Szenfeld har
sedan 2012 arbetat med ett projekt om sorg och resultatet är en installation
bestående av bebisar gjorda av papper. Installationen är en reflektion över den
tomhet och saknad som uppstår och som aldrig tar slut då ett barn går bort.
Parallellt med Station 5 visar Emilie Riise Lantz det textila verket Sorg, som
tolkar processen genom sorgens faser och inviterar besökaren att röra sig
genom dess form. Båda konstnärerna deltar under Konstkvällen i Domkyrkan.

DEBATT
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Domkyrkoforum, Finn salen / kl. 19-20.30

Hur svårt kan det vara?
En konstnär, en konstkritiker, en konsthögskolerektor, en museichef gör sitt
bästa för att bena upp samtidskonsten i relation till publiken.
Det heter att få bryr sig om konsten, ändå har alla åsikter. Engagemang kan
komma i många former men hur kan man komma vidare?
Kom och lyssna och ställ frågor till panelen.
Medverkar i debatten gör Gertrud Sandqvist, rektor för Konsthögskolan i Malmö,
Dan Jönsson, konstkritiker, Viktor Rosdahl, konstnär samt John Peter Nilsson,
chef för Moderna Museet i Malmö.
Moderator: Barbro Westling, konstföreningen Auras ordförande
Plats: Domkyrkoforum
Tid: 19.00 – 20.30

Begränsat antal platser
så kom i god tid!
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LUNDS KONSTHALL

Mårtenstorget 3 223 51 Lund / Öppet kl. 17-23 / www.lundskonsthall.se

Staffan Nihlén Utställningen omfattar både nya och äldre
verk och inriktar sig främst på skulpturerna, från de tidiga i
trä eller metall till den senare i sten. I en särskilt framtagen
konstnärsgjord bok framhålls konstnärens mångåriga arbete med texter och teckningar.
Konstnärsgjorda böcker visas fram i ett generöst urval
från närområdet med omnejd. Många konstnärer ägnar sig
åt att göra konst i bokform, ibland liknar de en konventionell
bok medan andra är närmare måleriet, musiken
eller andra konstformer.
Konsthallens Bokrum I samband med att
svensk tryck- och yttrandefrihet firar 250 år
uppmärksammar vi vårt bokrum med litteratur
som refererar till konsthallens utställningar.
Bibliotekarien Karin Westeman från Lund stadsbibliotek finns på plats i bokrummet för att prata
om och läsa högt ur favoriter bland konstböcker.
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KROGNOSHUSET

Mårtenstorget 3 223 51 Lund / Öppet kl. 17-23 / www.krognoshuset.se

Format. Material. Färg. Tre grundläggande förutsättningar för ett konstverk. För
många är detta en början, en utgångspunkt för ett verk som sedan fylls med
motiv och innehåll. Men Jakob Simonson dröjer sig
kvar i det ursprungliga stadiet, för att undersöka och
utveckla.
Simonson utgår ofta från utställningsrummet och platsen får bestämma förutsättningarna. Ett verk kan ses
som målning, skulptur och arkitektur på samma gång
eftersom det är del av ett rum.
Utställningen på Krognoshuset domineras av två
platsspecifika verk, skapade med utgångspunkt i Krognoshusets egna mått.

UPPÅT VÄGGEN
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Mårtenstorget / kl. 19-23

Kolla konstfilm utomhus!
Film och videokonst med ett urval av nu verksamma konstnärer. Ett särskilt
tillfälle att se rörlig konst i det fria på Mårtenstorget.
Bekanta er med konstnärerna Tilda Lovell, Katarina Löfström, Dorinel Marc och
Mox Mäkelä.
Urval: Lars Gustaf Andersson och Barbro Westling
Plats: Mårtenstorget
Tid: 19 – 23

Samarbete mellan Lunds konsthall och Konstföreningen Aura/Krognoshuset
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KULTUREN

Tegnérsplatsen, 223 50 Lund / Öppet kl. 17-22 / www.kulturen.com

Välkommen på Konstkväll på Kulturen!
Vi bjuder på akvarellmålning, visningar
och utställningar. Följ med på en stilhistorisk resa genom husen, fördjupa
dig i modernismen genom en guidad
visning eller passa på att se någon av
alla de öppna utställningarna!
Agneta Gynning, aktuell i utställningen
Gynning x 3, finns på plats för att prata om sitt konstnärskap och svara på
publikens frågor.
Under kvällen är följande utställningar öppna: Att överleva, Metropolis, Modernismen, Pettson och Findus och Gynning x 3.
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ZIMMERDAHL

Krafts torg 2, 223 50 Lund / Öppet kl. 17-23 / www.zimmerdahl.se

Moments
Konstnär Karin Wiberg visar skulpturer senast utställda i Tokyo och på Dunkers
kulturhus. Författare och fotograf Ida Magntorn, visar bland annat interiörer från
Brooklyn och Paris.
Utställningen invigs kl. 18.00 av Cecilia Nelson, tidigare chef för Lunds konsthall.
Under kvällen presenterar konstnärerna sina respektive verk.
“... Karin Wiberg, hon befinner sig precis i den där brytpunkten mellan att vara
erkänd som konstnär och bli välkänd för
en bredare publik. Det är så påtagligt att
det nästan går att röra vid.”
- Charlotta Jönsson, Dunkers kulturhus
”Ida Magntorn har det i fingrarna”
- Dan Gordan, Sköna Hem

BALLONGARKIVET
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Lunds Konsthall / Mårtenstorget 3 223 51 Lund / kl. 17-23

Lunds Konsthall är Ballongarkivets tillfälliga behållare.
Besökaren bjuds in att göra ett ballongdokument genom att förmedla sin reaktion på nedanstående påstående.
På ballongen överförs text eller bild av besökaren via en permanent marker
(penna).
Då ett nytt område i staden ska planeras används ofta ord som ”folktomt” och
”ödsligt” som något som inte är önskvärt, medan ”liv”, ”aktivitet” och ”rörelse” är
något som eftersträvas.
Ballongarkivet är en pågående undersökning av planerade miljöer.
Utan behållare rör sig Ballongarkivet okontrollerat i skiftande luftströmmar. Ett
före detta glasmästeri, en plexiglasbox, svarta sopsäckar, EU-pallar, kartonger,
genomskinliga platsbackar och kuvert (för de ballongdokument där luften pyst
ut) är några av de behållare som omslutit Ballongarkivet.
Ett ballongdokument vidmakthålls av ett inre tryck. Här finns ingen bak- och
framsida. Det inre trycket vidgar materialet och gör texten läsbar.
Konstnär Annelie Nilsson gick ut Forum/Malmö konsthögskola. Hon bor och
arbetar i Hörby.
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PATRIK ANDERSSON ANTIKVARIAT
Stora Gråbrödersgatan 13, 222 22 Lund / Öppet kl. 17-23 / www.patrikandersson.net

Patrik Andersson Antikvariat visar Lena Ignestams Artist books!
Artist books är interaktiva pop-up böcker som vid betraktarens knapptryckning
vecklar ut stora draman i litet format.
Patrik Andersson Antikvariat, med butik på Stora Gråbrödersgatan 13 sedan
2010, tillhandahåller främst skönlitteratur, dedikationsexemplar samt humaniora
i stort. Lokalen delas sedan juli 2016 med David Neil Gallery som främst säljer
äldre kartor, grafik och reseskildringar.
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MARTIN BRYDER GALLERI

Nygatan 12, 222 29 Lund / Öppet kl. 17-23 / www.martinbrydergallery.se

På Martin Bryder Gallery visar Bianca Maria Barmen skulpturer och akvareller
som är som förtätade ordlösa berättelser. Verk som rör sig kring begrepp som
förlust och minne, ofta i tillståndet mellan dröm och vaka. Materialet i skulpturerna är gips eller brons med polykroma tillägg i oljefärg.
Senare på kvällen serveras på galleriet
linsgryta tillagad av Carlos Capelán.

Konstkvällsöppna Butiker & Restauranger
Ljungbergs Artist
Bredgatan 10 Lund
www.ljungbersartist.se
Öppet kl.17-23

Kom in och testa nya och gamla tekniker i Lunds största butik
för konstnärsmaterial.

Restaurang VED
Mårtenstorget 3, 223 51 Lund
www.restaurangved.se
Öppet kl.17- sent!

För första året medverkar Restaurang Ved i Konstkväll!
Alldeles intill Krognoshuset, Lunds Konsthall och Mårtenstorget
ligger Restaurang Ved perfekt till för konstkvällsbesökaren.
Stanna till för att umgås, diskutera konst och ta något litet att äta
eller dricka. Välkomna!

Kulturkrogen
Tegnérsplatsen 4, 223 50 Lund
www.kulturkrogen.se
Öppet kl.17- sent!

För första gången medverkar Kulturkrogen i Konstkväll!
I nära anslutning till både Kulturen, Historiska Museet och
AF:s Konstsamling ligger Kulturkrogen perfekt till för konstkvällsbesökaren.
Stanna till för att umgås, diskutera eller välj något att äta eller
dricka!
Live musik från och med kl. 22.00!
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HISTORISKA MUSEET

Historiska museet, Krafts torg 1 / Öppet kl. 17-22 / www.historiskamuseet.lu.se

Museets alla utställningar är öppna under kvällen.
Kl. 17-20 Vi tittar på medeltida helgonskåp och tillverkar egna. Från 8 år.
Kl. 17-19 på 4:e våningen: Kroki ledd av Bianca Maria Barmen tillsammans
med Channy Khon
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AF:s KONSTSAMLING

Sandgatan 2, 223 50 Lund / Öppet kl. 17-21 / www.afkonst.se/blogg

Akademiska Föreningens Konstsamling ställer ut tavlor ur samlingen i
samband med Konstkväll Lund. Vi har öppet i Athen, AF-borgen med
ingång via entrén vid Tegnérsplatsen. Fri entré såklart.
För mer information om den aktuella utställningen besök oss på www.afkonst.
se/blogg. Varmt välkomna!

KROKI
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Historiska museet, Krafts torg 1 / Öppet kl. 17-22 / www.historiskamuseet.lu.se

Kom till Historiska museet och pröva att teckna efter modell!
Channy Khon utför traditionell kambodjansk dans och konstnär Bianca
Maria Khon Barmen leder detta särskilda tillfälle att öva sig i danskroki.
Bianca Maria Khon Barmen är utbildad på Den Kongelige Danske Kunstakademin och är främst verksam som skulptör. Om sin konst har hon sagt: “Det
inre och det yttre, kanske ett Novalis hemlighetstillstånd. En annan tid än
kroppens tid men en tid som ändå måste förstås genom kroppen.”
OBS! Ta med eget teckningsmaterial!
Plats: 4.e våningen, Historiska museet
Tider: 17-19
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JÄGER & JANSSON

Stora Gråbrödersgatan 13, 222 22 Lund / Öppet kl. 17-22 / www.jagerjansson.se

Ringlekar för fula barn
Mörka målningar slår en ring runt utställningsrummet. Kroppar skarpt belysta,
men blickar som ligger i skugga. En ringlek i parken.
De stora målningarna ackompanjeras av små objekt. Ramar vars former tycks
smälta, som om de är på väg att brytas ned, ruttna inifrån.
Peter Jönsson verk är en dans på gränsen mellan lekfullhet och undertryckt
hot. Han arbetar i traditionell teknik, inspirerad av barockens ljusdunkelmåleri.
Julia Koceva tecknar motiv som hon
anser vackra i en oerhört krävande teknik,
konstverken växer fram genom prickar
från en enda svart penna.
Båda konstnärerna finns på plats under
kvällen.
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MARIA THORLUND ATELJÉ & GALLERI
Bankgatan 15, 223 52 Lund / Öppet kl. 17-23 / www.mariathorlund.se/galleri

LundaCraft, Lunds egen konst- och konsthantverksförening, har vernissage
på Maria Thorlund Ateljé & Galleri. Nio utställare i blandade tekniker visar allt från
akvarell, akryl till smycken och keramik.
Medverkar i utställningen gör Bjarne Madsen-Härdig, Monika ‘Miqi’ Blomkvist,
Iha Orre Vahlberg, Monika Huerlin, Pella Arendt, Christos Tziolas, Gunnila
Blomqvist och Rosa-Marie Lindström. Välkommen!

FÖRHANDSVISNING
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Finngatan 2, 223 62 Lund / Öppet kl. 17-20 / www.adk.lu.se

Förhandsvisning av Skissernas Museums nya tillbyggnad!
Skissernas Museum öppnar igen den 28 januari 2017 och i hela huset pågår
förberedelser. Du kan bli bland de första att titta in i museets nya entré, restaurang och programverksamhetslokal – allt ritat av det uppmärksammade
arkitektkontoret Elding Oscarson.
Under Konstkväll får du också ett unikt tillfälle att kika in i den nyrenoverade
Internationella salen och ta del av förberedelserna i utställningssalarna.
Samling i museets skulpturpark.
Visningar: kl. 17.00, 18.30, 20.00
Max 15 personer per grupp. Anmälan sker till adk@adk.lu.se. Senast 14/10
kl.12.00, skriv Konstkväll i ämnesraden. Tyvärr kan rullstolar och barnvagnar
inte tas med in i lokalerna under dessa visningar.
Varmt välkomna!
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TATIS

Stora gråbrödersgatan13 vån 2, 222 22 Lund / Öppet kl. 17-23 / www.tatis.nu

Det andliga i Konsten och Vetenskapen
I konstnären finns kreativt tänkande och kreativt liv, den osynliga geometri som
per automatik indelar dukens tomma yta och får harmoni eller disharmoni att
träda fram. Konstnären bär detta, medvetet eller omedvetet. Även i vetenskap
och matematik behövs kreativiteten för att skapa nya insikter. Idéer som kan
leda till svar, som beläggs empiriskt och logiskt. Men det rationella har en till
synes irrationell, odelbar källa. Inför detta ett andligt element till vetenskapen?
Vad kan sägas om fysikens metafysiska grund?
Musik, samtal och konst! Det bjuds på kaffe med hembakat och snacks!
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JOLANS KERAMIK ATELJÉ

Idrottsgatan 4, 222 29 Lund / Öppet kl. 19-22 / www.jolanskeramik.com

Av Alla Di Sorter
På Jolans Keramik atelje visas utställningen Av Alla Di sorter. Utställningen visar
främst akvareller men också collage och skulpturer. Medverkar i utställningen
gör Karin Nilsson, Kajsa Higgins, Ove Hallin, Helena Nantin och Jolan Kovacs.
Några av konstnärerna finns på plats under kvällen!

BIO
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Kyrkogatan 3, 222 22 Lund / www.kino.nu

Se bio om konstnärer och konstsamlare gratis på KINO!
15.40 Peggy Guggenheim Art Addict
18.15 Heart of a dog
21.00 Mapplethorpe Look at the pictures
Special:
Konstnär Annika Svenbro, Tillbaka till India Song (2016)
15.00, 17.30, 20.15
Palatset ligger där. I utkanten av Bois de Boulogne, Paris. Det var här India Song,
Marguerite Duras film från 1975 spelades in –
inte i Indien som jag trodde. Förfallet är långt
framskridet: byggnaden är plomberad, täckt av
graffitti och inhägnad av höga galler. Fasaderna
vittrade redan då, vid filminspelningen, och
bidrog till atmosfären av kolonialt sönderfall.
Jag vill framkalla spökena – de ska återigen invadera byggnaden. Anne Marie Stretter, ambassadörsfrun, har tagit sitt liv och ligger begravd på
engelska kyrkogården i Calcutta. Men hon rör
sig elegant och melankolisk genom salongerna
tillsammans med sina kavaljerer och den
gråtande vicekonsuln.
Dockorna representerar Duras och Anne
Marie Stretter gestaltad av skådespelerskan
Delphine Seyrig: de är betraktare, och blir
indragna i handlingen.
Ruinen som en gång var Emile de Rotschilds palats, beslagtaget av nazisterna under
andra världskriget, ska nu renoveras. Byggnaden och parken anses ha stort värde,
arkitektoniskt och historiskt.
Förgängelsen får ett slut.
Och en ny kan börja…
Annika Svenbro
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ATELJÉ SUNNAN

Sunnanväg 14 K, 222 26 Lund / Öppet 17-23 / kajsaodelid.se lenaohlen.com
gunhildagner.se

Spår i tid och rum har inspirerat till fantasirika målningar av Ateljé Sunnans lördagsgrupp som består av nio hängivna konstnärer. I vårt galleri på Klostergården
visas personliga och intressanta målningar, skapade utifrån en gemensam
inspirations källa.
Konstnärerna är på plats för att berätta om processen och bilderna.
Välkomna till Ateljé Sunnan!
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ÖBERG FOTOGRAFIK

Vegagatan 25 / Öppet kl. 17-23 / www.obergphotographics.biz

Fotolution
Vi lever i en bildtid, på gott och ont. Att ta bilder och fotografiets roll i våra liv har
förändrats totalt. Det är en revolution som pågår, en ”fotolution”. Och konstfotografi har blivit tidens mest dynamiska konstform.
Det illustrerar Jan Öberg genom sina nya och gamla, mycket olika bilder, i
föredrag kl. 17.00 och 20.00 samt med en liten utställning av egna fotoböcker
i ämnet.
Hela kvällen finns fotografen Kwesi Olsson på plats och presenterar sin nya
hemsida för högklassiga fotoböcker, skoobotohp.com, och visar ett urval.

RADIOSKUGGA
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Tegnérmuseet / Stora Gråbrödersgatan 11, 222 22 Lund / Öppet kl. 17-23

En analog afton med skulptör Johan Röing
Konst, ljud, KORG MC 112 och om varför skulptur är sanning och måleri är
lögn.
Johan Röings tema just nu är ”Radioskugga” och bygger på tiden före 1989,
när Tyskland var delat i BRD och DDR. Västtysk tv sände från gränsnära
stationer och nästan alla östtyskar kunde se på västs ”propaganda”. Nästan
alla, förutom de i ”radioskuggans dal” runt Dresden. ”Radioskugga” syftar alltså
i första hand på en sorts ovetande. För Röing personligen har denna ignorans
mer med åldrandet att göra, än med att hamna i bakvattnet och riskera att
betraktas som insnöad. För Röing är det att medvetet inta en hållning. Att själv
välja att stänga av telefon och dator, för att kunna koncentrera sig på egna
tankar och lösningar.
Stänga av flödet, för att låta tankarna gå ostört.
Skriva ner en mening, formulera sig. Studera en flugas rörelseschema.
Inspirera sig själv, låta kroppen bestämma formen.
Lyssna när sågen äter träet.
Johan Röing genomgick sin konstnärliga utbildning i Düsseldorf och skulpterar mestadels i trä.
Född i Malmö bor och arbetar han i Fuglie på
Söderslätt.
Plats: Tegnérmuseet
Tid: 17 – 23

PROGRAM - TIMME FÖR TIMME

17.00 Ballongarkivet Gör din röst och penna hörd på Konsthallen
Domkyrkan Bea Szenfeld finns på plats vid installationen Station 5 i
Domkyrkans krypta.
Historiska Museet Vi tittar på och skapar medeltidaskåp, från 8 år 17.0020.00
Historiska Museet Kroki på 4:e våningen med Bianca Maria Barmen
17.00-19.00
Kulturen Akvarellmålning för barn 17.00-19.00
Skissernas Museum Förhandsvisning av den nya tillbyggnaden
Öberg Fotografik Fotolution Föredrag om fotografiets förändrade roll
17.30 Kino Tillbaka till India Song
18.00

Fyll gärna i en publikenkät
så
att
Konstkväll
Lund kan
bli ännu
bättre
Domkyrkan, Kryptan Möjlighet
att möta
Emilie
Riisenästa
Lantzår!
vid verket Sorg
i kryptan.
Zimmerdahl Cecilia Nelson inviger utställning Moments

18.30 Skissernas Museum Förhandsvisning av den nya tillbyggnaden
Tatis Musikalisk improvisation av sopran Ellinor Schüller till konst av
Agneta Sofiadotter
19.00 Finnsalen, Domkyrkoforum Debatt om samtidskonsten i relation till publiken. Panelen består av Gertrud Sandqvist, rektor för Malmö Konsthögskola, Dan Jönsson, konstkritiker, Viktor Rosdahl, konstnär och
John Peter Nilsson, chef för Moderna museet, Malmö. Moderator:
Barbro Westling, ordf. konstföreningen Aura.
Lunds Konsthall Guidad visning av utställningarna

19.00 Tatis Betraktelse och samtal mellan fysiker Per Östborn och Agneta
Sofiadotter. Publik inbjudes i samtalet!
Kulturen Agneta Gynning finns på plats för att berätta och svara på
frågor om sin konst 19.00-20.00
19.30 Kulturen Introduktion till Stradanus 19.30-19.45
20.00 Skissernas Museum Förhandsvisning av den nya tillbyggnaden
Öberg Fotografik Fotolution Föredrag om fotografiets förändrade roll
Domkyrkan Lyrik i kryptan
Kulturen Stilhistorisk resa genom husen: empir, rokoko och folkkonst
20.00-20.45
Tatis Musikalisk improvisation av sopran Ellinor Schüller till konst av
Agneta Sofiadotter
Jolans Keramik Ateljé Verken berättar om utställningen Av alla di sorter
20.15 Kino Tillbaka till India Song
21.00 Kino Mapplethorpe
Kulturen Visning av utställningen Modernismen - en ny konst en ny värld
21.00-21.45
21.45 Domkyrkoforum Dags att runda av; UnikForm stänger
22.00 Domkyrkan Mässa i Domkyrkan
23.00 KONSTKVÄLL SLUTAR. Vi ses igen nästa år!
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