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* I broschyren presenterar varje arrangör sina öppettider samt när gratis inträde gäller. 
Står det inte något om inträde i broschyren har den arrangören gratis inträde samt 
öppettiderna 12:00-18:00 under Konsthelg Lund 2021.

* In the brochure, each organizer presents their opening hours and when free admission 
applies. If it does not say anything about admission in the brochure, the organizer has free 
admission and has opening hours 12:00-18:00 during Art Weekend Lund 2021. 

www.folkhalsomyndigheten.se

** Både arrangörer såsom besökare hänvisas att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och restriktioner kring Covid-19 vid eventet Konsthelg Lund 2021.

** Both organizers and visitors are directed to follow the Swedish Government
Department of Public Health’s recommendations and restrictions on Covid-19
during the event Art Weekend Lund 2021.



Välkomna!
Välkomna till Konsthelg Lund 2021!  
Nu är det dags för Lunds konstliv att sammanstråla och lysa upp staden. Under 
extraordinära förhållande en tid ser vi hur viktigt det är med konst och kultur för oss alla 
och för en levande stad. Förra årets omformning av Konstkväll Lund till Konsthelg Lund blev 
en succé som vi i år fortsätter med. På så vis kan vi nu för trettonde året i rad bjuda på ett 
kreativt evenemang med många fina konstupplevelser. 

Konsthelg Lund 2021 presenterar flera nya programpunkter, där en majoritet av Lunds 
konstinstitutioner, muséer, gallerier, biografer och ateljéer håller öppet med gratis inträde*. 
Flera av konstarrangemangen är unika och skapade just för denna helg. I broschyren 
presenterar samtliga arrangörer sina program.

För att undvika stora folksamlingar hos arrangörerna har vi åter igen utökat årets 
evenemang till två dagar**.

Önskar er en god helg!

Fredrik Weerasinghe 
Projektledare för Konsthelg Lund,  
Konstföreningen Aura

Welcome!
Welcome to Art Weekend Lund 2021!  
It is time for Lund’s art scene to converge and illuminate the city again. Under extraordinary 
conditions for a while, we have experienced how important art and culture are to all of 
us and to a vidid and vibrant city. Last year’s transformation of Art Evening Lund into Art 
Weekend Lund was a success that we will continue with this year. In this way, we can now 
for the thirteenth year in a row offer a creative event with many notable art experiences.

Art weekend Lund 2021 presents several new program items, this year where a majority 
of Lund’s art institutions, museums, galleries, cinemas and studios are open with free 
admission*. Many of the art events are unique and created exclusively for this weekend. All 
organizers’ programs are presented in the brochure.

To avoid large crowds at the organizers, we have once again extended this year’s event to 
two days**.

Enjoy the weekend!

Fredrik Weerasinghe 
Project manager, Art Night Lund, 
Art society Aura



1 KROGNOSHUSET
Konstföreningen Aura, Mårtenstorget 3, www.krognoshuset.se

Jan Marius Kiøsterud, skulpturala installationer

Jan Marius Kiøsterud (f. 1980) är en svensk-norsk konstnär som huvudsakligen 
jobbar med abstraktion i skulpturala installationer. Skulpturerna består av 
flera komponenter där geometriska former står i dialog med, och i kontrast till, 
organiska former. Möten mellan flera material med olika kulturella och konsthis-
toriska referenser leder till olika läsningar av verken och står centralt i utförandet 
av skulpturerna.

Utställningen på Krognoshuset är en installation genom de tre våningarna. De 
golvbaserade skulpturerna har vid sig en känsla av obalans och rörlighet, för 
att förmedla en balansakt i dem, som varelser på väg i en performance eller 
dans. På så vis koreograferas skulpturerna in i en installation som relaterar sig 
till Krognoshusets arkitektur.

På lördagen 16 oktober kl. 12:00-15:00 är konstnären Jan Marius Kiøsterud på 
plats i Krognoshuset.

På söndagen kan besökare om det önskas spontant få en kortare visning av 
utställningen av intendent Anna Jin Hwa Borstam mellan kl. 12:00 -15:00. 
 
För information om tillgänglighet se hemsida.



Idén om människan som skapelsens krona, skild från och satt att härska över, 
de andra djuren och naturen, har på senare år ifrågasatts av såväl konst och 
filosofi som vetenskap. Idag lyfter många istället fram människan som en del av 
naturen, inte minst i samband med en ökad medvetenhet om klimatkrisen. 

Redan Carl von Linné menade att det inte var någon större skillnad mellan 
människor och apor, annat än att människan har språk. Men språk är ett vitt 
begrepp. Samtida forskning visar att djur och rent av växter, har mer utveck-
lade sätt att kommunicera än vad man tidigare trott. I panterns pupill är en 
utställning med konstnärer som reflekterar över relationen mellan mänskliga 
och ickemänskliga djur. 

 
Öppettider:
Lördag 16 oktober 10:00-18:00 
Söndag 17 oktober 12:00-18:00 

2 LUNDS KONSTHALL
Mårtenstorget, www.lundskonsthall.se

Noor Abuarafeh, Joseph Beuys, Kristina Buch, Jimmie Durham, Petrit Halilaj, 
Henrik Håkansson, Christine Ödlund

”I panterns pupill”, skulptur, måleri, video och installationer

Foto: Olof Nimar



ARCHFILMLUND
Månteatern, Bredgatan 3 , www.archfilmlund.se

ArchFilmLund filmfestival 

I en studio med publik sänds årets festival av ArchFilmLund live ut mot hela värl-
den i en maraton sändning med start lördag 16 oktober kl. 12:00. Spännande 
kortfilmer från jordens alla hörn, diskussioner om film, konst arkitektur och 
samhällsfrågor med gäster och oväntade inslag. Välkomna att ta del i vår  
festival som åskådare i vår direktsändning. Vi sänder från Månteatern.  
Sändningen finns även att se på Skissernas Museum och kl. 16:00 blir det 
konsert med Christopher Nelson & Dick Heijkensköld med videoprojektioner 
som en del i vår TV-show.

Ingen bokning krävs till Månteatern.

För mer detaljerat program se www.archfilmlund.se

Festivalen pågår hela helgen på andra platser: Visning i simbassäng, Kino och 
filmer online.  

Boka här. https://sefilm.online/archfilmlund-2021-tickets/

Öppet kl. 12:00–hela natten
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4 ATELJÉ KUNGSGATAN 2B
Kungsgatan 2B

Catrina Liljegren, ”Rötter”, akvareller 
Olivia Ahlberg, ”Black Soil Poetry”, svartvita fotografier

Vi öppnar upp vår ateljé under Konsthelgen för intresserade genom att ni i första 
hand förbokar er via mail till liljegren.catrina@gmail.com för lördagen 16/10  
kl. 12:00-18:00 och till ahlbergolivia@gmail.com för söndagen 17/10 kl. 12:00-18:00 
(30 min per besök om max 4 personer.)

Utställningen pågår efter överenskommelse via mail under vissa helger  
i oktober - november.



LUNDS DOMKYRKA
Kyrkogatan 6, www.lundsdomkyrka.se

Kristina Eldon, ”Biografiska landskap/Velum”, fotografier
 
Kristina Eldon använder kameran som ett slags sökverktyg för att upptäcka 
motiv, material och detaljer. Tingen omkring oss berättar om liv som pågår, 
passerar och kommer. Kameran utelämnar ingenting, men den gör heller inte 
någon bedömning eller något val. Vissa av detaljerna i bilderna närmar sig det 
abstrakta, en känsla, snarare än något konkret. Tidiga minnen och bilder formar 
ett inre landskap. Ett biografiskt landskap.

Visningar: 
16 oktober: 13:30, 14:30 
17 oktober: 13:30, 14:30, 15:30

Öppettider: 
Lördag 16 oktober  
kl. 12:30–15:30, 16:30–18:00 
Söndag 17 oktober 
kl. 13:00–17:00
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6 DOMKYRKOFORUM
Kyrkogatan 4, www.lundsdomkyrka.se

Matti Sumari ”Medhjälpare & Bordsgäster”, skulptur och video

Skulpturer och videoverk som skärper 
blicken för alldagliga detaljer nära oss. 
Materialen för skulpturerna är upphittade, 
dumpade plastbehållare som nu har mute-
rats vidare till nya gestalter.

Utställningen är kuraterad av  
Fredrik Weerasinghe.

Konstnären visar utställningen: 
16 oktober 14:00, 16:00 
17 oktober 13:00, 15:00, 16:00

Öppettider: 
Lördag 16 oktober kl. 12:00–18:00 
Söndag 17 oktober kl. 12:30–18:00

Caféet i Domkyrkoforum är öppet under Konsthelgen!



JÄGER & JANSSON GALLERI
Stora Gråbrödersgatan 13, www.jagarjansson.se

Marie Louise Kold, ”VÄXT”, etsad och patinerad metall

Den internationellt erkände metallkonstnären Marie Louise Kold återvänder till 
JÄGER & JANSSON Galleri i Lund med en efterlängtad separatutställning. Våra 
ljusa lokaler fylls med VÄXT: ett eget universum av trolska ärgningar, genom-
brutna patinerade plåtar, djupt etsade texter och magiska kopparböcker. 

Naturen har alltid varit en stark inspirationskälla för Marie Louise Kold och i 
denna utställning genomsyrar den alla konstverk. Metallernas patineringar 
vibrerar med färg, ljus och liv. I, under och kring dem spirar och växer ömtåliga 
blommor och egensinniga svampar lekfullt, envist, varsamt. Marie Louise säger 
att naturens inspiration aldrig förr varit så intensiv, och berört henne så djupt, 
som i arbetet med utställningen VÄXT. Vi hoppas att du tittar in och också utfors-
kar, förundras, förtrollas och berörs.

Utställningen fortsätter till den 7:e november.
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8 STADSKROKI
Mårtenstorget 3, www.johansuneson.com

Stadskroki/Följ med på kroki i stadsrummet 

Croquis är franska och betyder snabb skiss. Vi flyttar krokisalen utomhus. Model-
len står, sitter och lutar sig mot Lunds räcken, trappor, bänkar, träd, portar... 
Välkommen att teckna och testa dig fram, med modellen framför dig i frysta 
positioner. Konstnär Johan Suneson handleder och inspirerar. Stafflier, klappsto-
lar och ritmaterial finns på plats till låns, men du kan även ta med eget material.  

Vi börjar vid Krognoshusets trapp och fortsätter ut i staden. 
Tid: Söndag 17/10 kl. 14:00



GALLERI KAMMAREN
Lilla fiskaregatan 23, www.kammaren.org

Lars Ekholm ”On Chamber Music”, skulptur och måleri  

Lars Ekholm har skapat sin utställning ”On Chamber Music” för Kammaren. Ett 
skulpturgästspel där konstruktioner i tunga material med lekfull lätthet upphävt 
sin tyngd för ett specialkomponerat kammarspel. Rummet, musiken och poesin 
har omgestaltat monumentala skulpturer för offentlig miljö för att passa det 
intima rummet. De poetiska titlarna skapar spänningar i luften mellan ytorna. 
Lars Ekholm finns bl a representerad med skulpturen ”1076” i skulpturparken på 
Skissernas museum i Lund.

Konstnären är närvarade i galleriet under Konsthelg Lund 2021. 
Utställningen pågår 2 - 23 oktober 2021.
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10 BIOGRAFEN KINO
Kyrkogatan 3, www.kino.nu 

Folkets Bio Lund / Konsthögskolan i Malmö / Konstnärliga Fakulteten i Lund

Konstfilm på Kino! 
Medverkande konstnärer: Karolina Bergman Engman, Bárbara Sánchez 
Barroso, Dag Kewenter, Irene Kaltenborn, Djoana Gueorguieva, Mandus 
Ridefelt, Maia Torp Neergaard

Konstfilm ska ses på bio! Kom till Kino under konsthelgen och se filmer av 
eleverna vid Konsthögskolan i Malmö som aldrig tidigare visats i en biosalong. 
Det blir ett högst varierat program med allt från avancerade animationer till 
analoga filmverk som visas i ett ca 50 minuter långt filmpaket, både på lörda-
gen och söndagen. 

Tid: Lördag 16 okt kl. 15:30 och Söndag 17 okt kl. 15:30 
Kino salong 2

Fri entré, biljett krävs.



Viola Gråsten ”Konst, design eller massproduktion?”  
Ida Ekelund ”Jag ser dig”

I år är det design och fotografi som står i fokus på Kulturen! Med nedslag i 
två väldigt olika utställningar ser vi hur en persons skapande påverkar hela 
generationer.

Viola Gråsten är en av Sveriges 
främsta textila formgivare. Hennes 
färger och mönster påverkade en hel 
generation ungdomar på 1950-talet. 
Textilmönstret Oomph från 1952 är 
lika populärt nu som då. Varför är 
vissa mönster ständigt aktuella och 
när blir tyg konst? Intendent Anna 
Lindqvist lyfter föremål ur utställ-
ningen Textilt som utgångspunkt.

I vår andra visning berättar Monika Lennartsson om Ida Ekelund, hennes gärning 
som fotograf, hur livet för kvinnor såg ut vid sekelskiftet i Lund samt upptäckten 
av bilderna som blev grunden till utställningen. Efter ca halva tiden tar Monika 
med gruppen till huset där Ida hade sin fotoateljé på Stora Gråbrödersgatan 12.

Visning 1: Konst, design eller massproduktion?  
Lördag 16 oktober kl. 16:30 & kl. 17:30

Visning 2: Jag ser dig – fotograf Ida Ekelund.  
Lördag 16 oktober kl. 17:00 

Museet har öppet  
16 oktober kl 16:30-18:30 
med fri entré. 

Biljetter till visningar 
förbokas på  
www.kulturen.com/
program 

KULTUREN
Tegnérplatsen, www.kulturen.com

Foto: Ida Ekelund
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12 DOMINIKANERNA 
Sandgatan 8, bjorn@dominikan.nu

Ateljébesök – Björn Engdahl, dominikanbroder  
”Växande”

Måleri som inre väg, en ingång till meditation. Färg och rytm att vila eller  
engageras i. En livets puls. 
 
Program lördag och söndag, kl. 14:00, 15:30 och 17:00 (20 minuter): 
Läsning ur Walden, Henry David Thoreaus dagbok från ett år i ensamhet 
i skogen, med avbrott för meditativ tystnad och musik.

OBS! Sandgatan 8, ingång genom trädgården från Tomegapsgatan  
(gröna planket) nära Sankt Annegatan.
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SKISSERNAS MUSEUM
Finngatan 2, www.skissernasmuseum.se

Basutställningen ”Minne och monument”, ArchFilmLund filmfestival,  
Svenska Fotobokspriset 2021

ArchFilmLund skapar den här helgen en filmfestival i TV- format med 
spännande kortfilmer och samtal om musik, konst, arkitektur och aktuella 
samhällsfrågor. På Skissernas Museum visas livesändningen på storskärm 
och ArchFilmLund gör ett nedslag i Birgit Rausings sal och livesänder en konsert. 
Ta del av konserten på plats eller online!

Hela lördagen bjuder Skissernas Museum på fri entré! Basutställningen ”Minne 
och monument” är nu färdigställd och visar skisser och modeller till monument, 
minnesmärken och minnesplatser från 1900-talets början fram till idag. För den 
fotointresserade finns det också möjlighet att bläddra i, känna på och läsa i alla 
fotoböcker som skickats in som bidrag till tävlingen Svenska Fotobokspriset 
2021 i en utställning som är på besök i gallerigången.

Öppettider: 
Lördag 16/10 kl. 12:00–18:00 (Fri entré) 
Söndag 17/10 kl. 12:00–17:00 (Entréavgift)
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Peter Linde, modeller till skulpturer av Karin Boye, 1986/1987. 
Foto: Magnus Borgkvist Johansson



Tatis ateljeförening - öppna ateljéer 
Konstnärerna tar emot i sina respektive ateljéer.

Agneta Sofiadotter, Jon Åkerlind, Lotta Albertsson, Lilian Togelius,  
Sofie Arfwidson-von Röök & Vera Glumac-Perlesi 

”À la prima” – ett möte mellan konstarter. 
Poet Åsa-Maria Kraft, 
Sopran Ellinor Ingvar-Henschen 
Konstnär Lotta Albertsson 
Konstnär Agneta Sofiadotter 
Ellinor Ingvar-Henschen improviserar över konstverken utifrån Åsa-Maria Krafts 
dikter, i närvaro av poeten. 
Salong Sofiadotter/Tatis 
Tid: Lördag 16/10 kl. 16:00

14 TATIS
Stora Gråbrödersgatan 13 vån 2, www.tatis.nu



TEGNÉRMUSEET
Stora Gråbrödersgatan 11, www.kulturen.com/vara-besoksmal/tegnermuseet/

Kristina Müntzing, ”Don’t quit your dayjob”, strimlat och sammanflätat 
fotografi 

Ida Ekelund var fotograf i Lund under 20-talet. Hon slutade som fotograf 1929 
och bytte yrke, men i en senare anteckning i kyrkoböckerna kallade hon sig 
ännu fotograf, samt hembiträde. Identiteten fotograf bar hon med sig hela livet.

När hennes glasplåtar återfanns under golvbrädorna i hennes gamla ateljé på 
Stora Gråbrödersgatan 12 var flera av dem skadade.

Konstnär Kristina Müntzing gör i sina stora flätade collage ett manuellt försök 
att bevara Idas fotografier genom att omvandla dem till digitala pixlade kopior.

15



16 GALLERI COZMO
Västergatan 11, Facebook: cozmo och Instagram: cozmo_olssonilund

Per Lindgren, ”Fotografi”, svartvitt fotografi

Per Lindgren visar svartvita fotografier främst med motiv från 1980-talets 
Helsingborg. Han har en förmåga att fånga det absurda, det poetiska i vardag-
liga situationer och ögonblick. Själv kallar han sitt fotograferande för gatufoto-
grafi, och verkar därmed i ett fält med lång och spännande historia. Lindgren är 
bosatt i Helsingborg sedan 70-talet.

Visning av utställningen under eftermiddag och kväll. 
  
Workshop på tema ”Poesi och absurditeter från förr” för alla åldrar. 



OBERG PHOTOGRAPHICS
Vegagatan 25, www.obergphotographics.com

Jan Öberg, ”China, US and Mona Lisa”, collage, tryck och akrylmålning 
 
Teman är Kina och USA samt experimenterande fotografik: abstrakt fotografi, 
collage och verk med referens till konsthistorien, 70 stycken totalt.

Jan Öberg är på plats och berättar gärna om bakgrund och perspektiv.
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18 KLIGER GALLERY 
Klostergatan 11, www.kliger.art

Mats Reslow, “Ordning i kaos”, fotografi

Utställningen omfattar dels minimalistiska kustlandskaps-fotografier både i 
svart-vitt och färg. De flesta fotografierna är tagna från kusten runt Skåne. 
I kontrast till de minimalistiska fotografierna står de mer kaotiska skogsbilderna 
från skog i Skåne. Utmaningen med skogsfoton är att försöka finna någon 
ordning eller komposition i den kaotiska scenen. 

På Kliger Gallery finns också en permanent utställning med fotokonst från  
just Lund presenterad och här får besökarna uppleva Lund utifrån fotograf  
Asaf Kligers perspektiv. 



19 ATELJÉ SUNNAN
Sunnanväg 14K, www.kajsaodelid.se, www.gunhildagner.se

Ateljé Sunnans lördagsgrupp, ”Skogsliv”, måleri

Ateljé Sunnans lördagsgrupp ställer ut. Gruppen har under många år träffats 
och arbetat utifrån gemensamma teman och haft utställningar varje höst. 
Betydelsen av träd har kommit till uttryck i gruppens målningar under detta år. 
Pandemin har fört oss ut i naturen mer än tidigare och klimatförändringarnas 
härjningar har gjort det än tydligare hur livsviktiga träden är för vår jords över-
levnad. Målningarna har resulterat i utställningen ”Skogsliv”.’

Ateljé Sunnan är utställningslokal och arbetsplats för konstnärerna Gunhild 
Agnér Sigbo, Lisa Bengtsson Moon, Kajsa Odelid och Nils Åke Persson.



20 MARTIN BRYDER GALLERY
Nygatan 12, www.martinbrydergallery.se

Clay Ketter, ”Happy Ending” 

9 oktober - 14 november 



POP-UP, MARTIN MAGNTORN
Brunnsgatan 16, www.martinbrydergallery.se samt www.magntorn.com

Martin Magntorn, ”Childhood landscapes”, fotografier, skulpturer och 
readymades
 
Popup-utställning / Martin Bryder Gallery

En utställning i konstnärens barndomshem där även pappans tidigare kontor 
ingår som en del av verket. Utställningen är kuraterad av Martin Bryder.

Är det då en sorg eller en befrielse, minnet? Ett fluffigt ting som innehållet i 
burken med raklödder som blivit kvarglömd här inne, som lämnar rostiga ringar 
på bordsskivan. När jag pressar ned munstycket sprider sig lukten av kemisk 
sommar och sjuttiotal.

Vernissage lördag 16/10 kl. 12:00–18:00 i konstnärens närvaro.  
Utställningen är även öppen söndag 17/10 kl. 12:00–18:00.
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Fotogruppen Foto f+, ”En ska bort”, fotografier

Fotogruppen Foto f+ består av sex hobbyfotografer med olika intressen och 
stilar.

Utmana dig själv eller dina vänner i en lekfull tävling. Varje fotograf visar fyra 
bilder varav en skiljer sig från de andra. Vilken är det? Det får besökarna gissa.

Barnvänligt. Tillgänglighet: en trappa ner till källarplan. 

22 STUDIO7
Karl XI-gatan 7, www.studio7ilund.se



3RD FLOOR ATELJÉFÖRENING
Maskinvägen 1

3rd Floor ateljéförening - utställning

Grupputställningen presenterar den relativt nybildade ateljéföreningen 3rd 
Floor. Namnet anspelar på våningsplanet i Åkerlund & Rausings f.d. kontorshus 
i området Lyckebacken i Lund. De medverkande konstnärerna Victoria da Cruz, 
Clara Gesang-Gottowt, Lena Johansson, Torbjörn Limé, Jasmin Stolle, Jukka 
Värelä och Cecilia Wendt visar måleri, skulptur, teckning och objekt. Musik av 
Isac Nordgren Jonasson. Utställningsrummet, på flera hundra m², befinner sig 
i en f.d. maskinhall, i ett fabriksområde som började byggas i slutet på 30-talet 
av Åkerlund & Rausing.

Ateljéföreningens lokaler och utställningens plats binder ihop Lunds industriella 
historia med konstnärernas skiftande bakgrunder och personliga uttryck till en 
gemensam helhet.

Konsert med Isac Nordgren Jonasson, lördag och söndag 17:00.

Utställningen är även öppen helgen därpå, lördag–söndag  
23–24 oktober, öppettider kl. 12:00-18:00
Mailadress: 3dfloorlund@gmail.com
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