
Konsthallsvännerna får en visning av Storm P:s kabaretkuliss på Nivaagaard
2017-02-18. Teckning: Anders Blomberg
.

Höstprogram 2017
Lunds Konsthalls Vänner

Obs. Vi använder Lundabussar för två av våra
resor i höst. För de andra två använder vi
Thells bussar. Läs på respektive
programpunkt.



Torsdag 7/9 18.00 på konsthallen

Vår kulturchef möter konsthallens vänner.
Annika Eklund talar om kulturnämndens syn på kulturaktiviteterna i kommunen och
den utredning som gjorts om konsthallens framtid. Deltagarna ges tillfälle till
frågor.

Annika Eklund är nytillträdd kulturchef i Lund och efterträder Chris Schenlaer.

Lördag 9/9 Besök på Sveriges sydligaste kust vid Smygehuk

Vid hamnen finner vi Axel Ebbes staty
”Famntaget” med kvinnan som
tar havet i sin famn.

Vi går en kort sträcka längs
havet till den äldsta kalkugnen och
köpmansmagasinet från
Napoleontiden som ursprungligen
använts som magasin för smuggel-
gods. Idag utnyttjas lokalerna för
utställning av konsthantverk.

Lunchen intages på hemtrevliga Hedmans krog.

Därefter beger vi oss till Äspö kyrka där
vi får se unika kalkmålningar av
Everlövsmästaren från 1400-talet.
Mästaren använder en beskrivande och
folklig framställning av profeterna, Adam,
Eva kombinerat med bibliska händelser.

Det blir sedan en kort tur till det anrika
Smygehus Havsbad där vi får kaffe och kaka.

Profeten Matteus i Everlövs kyrka



Till sist tittar vi in hos Sveriges sydligaste krukmakare Leif Nilsson där vi får lära
oss om Raku- och andra ugnar. Det går även att handla från hans utställning.

Samordnare: Solveig Sandstedt 0703-713338 och Ulf Steiner 046-148334

Avresa: 09.30 lördag 9/9 från Godsmagasinet med Lundabussar
Åter Lund: c:a 17.00
Pris: 480 kr för medlem och 530 kr för icke medlem i mån av plats. I priset ingår
guide, lunch och eftermiddagskaffe.

Bindande anmälan senast 28/8 till Ulf Steiner, 046-148334, e-post
ulf@bernoulli.se. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till alla
anmälda.

Lördag 30/9 Tomarps kungsgård, Teckningsmuseet i Laholm
och Hishults konsthall.
På Tomarps kungsgård får vi en genomgång av utställningen Konstruktiv
tendens, som är en generalmönstring med de flesta stora namnen inom den svenska
konstruktivismen samlade i en exposé. Efter genomgången betraktar vi konstverken
i egen takt.

Till lunch äter vi Tomarps kungsgårds gulaschsoppa.

På Teckningsmuseet i Laholm får vi en visning av surrealistiska teckningar av
Ann-Margret Dahlquist-Ljungberg, som var en av de mest framträdande
surrealisterna i Sverige och en utomordentligt skicklig tecknare.

Vi far vidare till Hishults konsthall, där vi
får en visning av verk av Astrid Sylwan,
som gjort monumentala verk bl a till Linköpings
universitetssjukhus, Bottniabanan och Nacka
stadshus alla konkreta verk i glada färger.
Hon arbetar också med skulptur, akvareller
och grafik. År 2008 tilldelades hon Jörgen
Fogelquists stipendium på 100 000 kr

Det finns också möjlighet till en fika på
konsthallen. Astrid Sylwan



Samordnare: Anders Blomberg 0706-028981 och Gunnar Ericson
0708-341397

Avresa: 09.15 lördag 30/9 från Godsmagasinet med Thells
Åter Lund: c:a 17.30

Pris: 590 för medlem och 640 för icke medlem i mån av plats. I priset ingår entréer,
guider, lunch.
Bindande anmälan senast 18/9 till Ulf Steiner, 046-148334, e-post
ulf@bernoulli.se. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till alla
anmälda.

Torsdag 12/10 18.00 på konsthallen. Med anledning av vårt tidigare
besök på Axel Ebbe museet i Trelleborg och resan till Smygehuk visas
dokumentärfilmen

Vem var du Axel Ebbe ?
Filmen är skapad  av Jan Troell och Jan Hemmel och handlar om den gåtfulle
konstnären.

Lördag 14/10 Ronneby och Kristianstad

Vi åker till idylliska Ronneby men tar en bussfika på vägen.

Väl i Ronneby ser vi två spännande konstnärer, Daniel Götesson och Rolf Palvén i
Ronneby Kulturcentrum där vi också får en lokal guide.

Daniel Götesson f 1978 är bosatt i Göteborg men
arbetar internationellt. Götesson kallar sig Ekta
och har gjort en rad stora utsmyckningar iform
muralmålningar i bla Sverige, Polen och England.
Han sysslar mycket med måleri men även med skulptur
i betong och trä.

Rolf Palvén f 1933 är en lokal omtyckt
konstnär från Sölvesborg målar i olja eller akryl.
Han är även en skicklig tecknare.

Rolf Palvén



I mån av tid tittar vi även in i Heliga Kors kyrka som är Blekinges finaste kyrka
med underbar barockkonst.

Det blir lunch med kaffe och chokladbit på det närbelägna Café och Matsalar.

Vi reser vidare till vernissage på Kristianstads konsthall som visar en utställning
om Bauhaussituationisterna mera kända som Drakabyggets konstnärer.
Bröderna Jörgen Nash och Asger Jörn startade ett konstnärskollektiv 1960 med
rötter i Cobra-gruppen. Det finns verk av flera kända konstnärer som tillhörde
gruppen. Där finner vi bla Carl Magnus som vi känner från Lund. Det finns även en
film och en del arkivmaterial. Vi får i bussen höra historien om Drakabyggets
konstnärer som idag ses som en förebild för många unga konstnärer.

Samordnare: Eva Pålsson 0762-657955 och Viveca Landelius 0703-002029

Avresa: 8.45 lördag 14/10 från Godsmagasinet i Lund med Thells.
Åter i Lund: ca 17.30

Pris: 450 kr för medlem och 500 kr för icke medlem i mån av plats. I priset ingår
bussresa, entréavgifter, guidning samt lunch med vatten och kaffe.

Bindande anmälan senast 2/10 till Ulf Steiner 046-148334 e-post:
ulf@bernoulli.se Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till alla
anmälda.

Torsdag 19/10 18.00 talar Patrick Amsellem på konsthallen om

Minnets dynamik
Han tar exempel från flodvågskatastrofen och Utøya. Vidare tar han  upp
centrala frågor kring konstruktionen av minnesmärken.

Patrick Amsellem är chef för Skissernas museum.

Torsdag 16/11 18.00 talar Dan Hammarlund på konsthallen om

Grottmålningar i Pyrenéerna.
Dan Hammarlund är professor i kvartärgeologi vid Geologiska institutionen i Lund.



Lördag 18/11 Arken i Ishøj och Øregaards museum i
Hellerup

I höst visar Arken i Ishöj utställningen ”Cirkus Europa” av den danske
konstnären Mikael Kvium (f 1955). Kvium är välkänd för sina karakteristiska och
figurativa målningar, skulpturer och performances som på ett ofta utmanande sätt
behandlar existentiella mänskliga
frågor. Flera nya verk ingår i
utställningen. Utemiljön vid
Arken (nu omgärdad av en damm)
har flera nya verk av t.ex.
Jeppe Hein som vi också tittar på.

Lunchen äter vi på den närbelägna
restaurangen Kabyssen.
Smörrebröd står på menyn!

Michael Kvium: Cirkus Europa

Efter lunch åker vi norrut genom Köpenhamn till Öregaards museum i Hellerup
för att se höstutställningen: ”Modern Legacy” av en av den moderna konstens
pionjärer Aleksander Archipenko (1887-1964). Vi får en visning av 40 tal av
Archipenkos banbrytande verk med abstrakta former och polykrom färgskala. Tre
konstnärer som inspirerades av Archipenko visas också i utställningen –
bildkonstnärerna Franciska Clausen (Danmark) och Axel Olson
(Halmstadsgruppen) samt den svenske skulptören Karl Ede.

Samordnare: Gunnar Ericson 0708-341397 och Viveca Landelius 0703-002029

Pris: 750 SEK för medlem och 800 SEK för icke medlem i mån av plats.

Avresa: 9.15 lördag 18/11 från Godsmagasinet i Lund med Lundabussar
Åter i Lund: cirka 17.15
.
Bindande anmälan senast 6/11 till Ulf Steiner, 046-14 83 34, e-post
ulf@bernoulli.se. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till alla
anmälda.



Onsdag 22/11 HÖSTFEST 18.00 på konsthallen med mat och
vin.
Måltiden är subventionerad men kostar 190 kr. Betala helst på vårt bankgiro 5622-
2144 i förskott. Anmälan senast 16/11 till Ulf Steiner 046 148334 eller
ulf@bernoulli.se.

Lördag 9/12 13.00   GALLERIRUNDA MED GLÖGG I
LUND

Vi besöker intressanta gallerier och utställningar i centrum och avslutar det hela
med återsamling för sedvanlig glögg och pepparkakor på konsthallen.
Planerade besök med reservation för ändringar Aura, Jäger&Jansson, Skånekraft
och något galleri till.
Och så tittar vi naturligtvis på den aktuella utställningen på Lunds konsthall.

Samling vid konsthallen kl 13.00.
Återkomst till konsthallen, där glöggen väntar ca 15.00. Evenemanget är
kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen anmälan
Samordnare: Lennart Bondesson 046-125067



LUNDS KONSTHALLS VÄNNER

Lunds Konsthalls Vänner är en fristående förening bildad 1992 som stöder Lunds
konsthalls verksamhet. Vännerna verkar för kunskap om  och engagemang för
samtida konst.

Som medlem i Lunds Konsthalls Vänner får du

o delta i ca 8 konstresor per år

o möjlighet att lyssna på intressanta konstföreläsningar

o delta i besök på gallerier och unika konstsamlingar

o gå på vernissager och visningar på Lunds konsthall

o inbjudan till årsmöte med middag, vårfest, höstfest samt glöggparty

o delta i årsmötets närvarolotteri med konst och konsthantverk

o stödja en ung lovande konstnär med stipendium

Årsavgiften för 2017 är 200 kr/medlem och kan betalas på bankgiro 5622-2144 för de
som inte redan har betalat.

Vår hemsida: lundskonsthallsvanner.com

Styrelsen i Lunds Konsthalls Vänner
Anders Blomberg 0703-713338, Ulf Steiner, kassör
046-148334, ordförande 046-128981;  Gunnar Ericson, sekreterare 0708-311397,
Viveca Landelius 0703-002029; Eva Pålsson 0762- 651532; Lennart Bondesson 046-
125067; Solveig Sandstedt 0703-713338

ANMÄLAN till respektive arrangemang kan ske per e-post eller telefon till den
eller de som står efter programpunkten. Anmäl med namn och telefonnummer.
Ange även namn och telefonnummer på medresenärer som anmäls samtidigt.
Notera önskemål som vegetarisk mat på er anmälan.

Föredragen är öppna för alla. Övriga arrangemang är öppna för medlemmar.
Anhöriga kan dock i mån av plats medfölja mot en förhöjd avgift. Bekräftelse
skickas till anmälda på researrangemang. Betala ej före bekräftelsen. Se även
respektive programpunkt.


