Glaskonstnären Elna Jolom visar sin utställning i Norra Björnstorp,
2018 04-07. Akvarell: Anders Blomberg

Höstprogram 2018
Lunds Konsthalls Vänner

Fredag 7/9 Vernissage på konsthallen 18 - 20
Fotobaserad konst från Centralasien
Kuratorer: Julia Sorokina & Anders Kreuger

Lördag 8 september. Vi reser till Hovdala och Wanås

Edvard Koinberg

Paul Gernes

I Hovdala börjar vi med orangeriet som
möjligen har en sommarutställning. Vi ser
vidare Jenny Lindbergs köksträdgård. Därefter
förflyttar vi oss till slottsholmen där vi får en
guidad visning av Edvard Koinberg som i sin
fotoutställning inspirerats av barocken.
Lunch på Mikkelsens i den nybyggda
delen av Hovdala. Vi sitter i kaféet och får en
buffé med kyckling.
Bussen tar oss vidare till Wanås slott
och konstpark.Vi ser utställningarna i kostallet
och magasinet och gör en kort vandring i norra
delen av parken. De som så önskar kan gå till
de södra delarna.
Internationellt uppmärksammad är
Chiharu Shiota. Katarina Löfström visar nya
konstverk. Richard Johanssons rullande
Folkkonstmuseum. Per Enochson visar konst i
konsthallen. Nytt för i år i skulpturparken är
Paul Gernes sociala skulptur. Se bild.

Samordnare: Gunnar Ericson 0708-341397 och Ulf Steiner 148334
Pris: 670 kr för föreningens medlemmar och 720 kr för medföljande vän.
I priset ingår bussresan, guider och lunchen.
Avresa: 09.00 (OBS tiden) från Godsmagasinet, Lunds C med Thells bussar
Åter i Lund: cirka 17.30
Bindande anmälan senast 27/8 till Ulf Steiner, 046-148334, e-post
ulf@bernoulli.se. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till alla
anmälda med e-post. Övriga med telefon.

Torsdag 13/9 18.00 talar Eva Hild på konsthallen om
Konsten, kampen och knepen
Eva Hild en av våra främsta konstnärer idag
berättar om sitt konstnärskap. Hennes magiska
skulpturer med en nästan oändlig lek med
konvexa och konkava former, materia och
tomrum förtrollar idag många i Sverige och
internationellt. Ett av hennes viktigaste verk
”Rubato” finns sedan 2015 vid Malmö Live.

Lördag 22/9 Väggmålningar i Malmö och
konstnärskollektivet Addo.
Vi reser med guidning av vårens föreläsare i ämnet
Tor Hedendahl och Daniel Wakeham. Dessa två
hjälper konstnärer att lotsa väggmålningsprojekt
med finansiering, stöd från kommunen och bygglov.
Enstaka väggmålningar har förekommit
tidigare men tar nu en ny form. Föredragen
tidigare i år gav upphov till många relevanta
frågor från åhörarna. Här får vi möjlighet att
fördjupa oss och se det i verkligheten.
Lunch äter vi i Kajuteriet i Limhamn.
På eftermiddagen besöker vi konstnärskollektivet ”Addo” i det anrika
räknemaskinföretagets gamla lokaler. Där träffar vi Pia Hansson och hennes
kolleger och tar del av dagsaktuell konst främst inom måleri.
Samordnare: Anders Blomberg 0706-028981 och Solveig Sandstedt 0703-713338

Avresa: 09.30 lördag 22/9 från Malmborgs livs på Bangatan med
Lundabussar
Åter Lund: c:a 16.00
Pris: 590 kr för föreningens medlemmar och 640 kr för medföljande vän. I priset
ingår entréer, guider, lunch.
Bindande anmälan senast 3/9 till Ulf Steiner, 046-148334, e-post
ulf@bernoulli.se. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till alla
anmälda med e-post. Övriga per telefon.

Torsdag 4/10 18.00 talar Peter Elfman på konsthallen om
Fåglar i konsten – förr och nu
Peter Elfman är en av landets främsta konstnärer
med fågelmotiv som specialitet. Han medverkar
regelbundet i flera olika internationella utställningar
mednaturkonst bl.a. i USA. Kvällens föredrag
tar oss från gamla tiders avbildningar av fåglar i
pyramider, förbi den mer naturtrogna konstens
intåg på 1800-talet fram till våra dagars moderna
fälthandböcker. Peter kommer även att visa upp sina
originalakvareller och berätta om teknik,
inspirationskällor och om fåglarna som motiv.

Lördagen 20/10. Torups Slott, Statarmuseet och Borgeby slott

Henriette Coyet

Hörntornet i Borgeby

Vi får en guidad visning av slottet byggt på 1500-talet
av svenskan Görel Sparre. Det är det bäst bevarade slottet i
Skåne nästan i original. Men det finns spår efter senare
ägare i ett bibliotek som tillkom på 1900-talet skapat av
den litteraturintresserade Henriette Coyet. Se bild. Där ser
vi också den pampiga matsalen med gyllenlädertapeter och
Ehrenborgska målningar.
Visningen av Torup är begränsad pga brandrisk.
Vi delar upp oss i två grupper. Den andra gruppen
ser då det närbelägna statarmuseet. Statarsystemet
innebar att lön togs ut i natura. Systemet avskaffades
officiellt 1945. Byggnaderna är från 1886. 1991 upprättas
ett museum av ideella krafter.
Lunchen blir på det närbelägna Maderiet
som egentligen är en golfrestaurang. Maten är inte
bestämd ännu men kaffe ingår.
Det blir en kort tur till Borgeby Slott där vi får en
visning. Arkeologer har funnit spåren efter en trelleborg
från ca 950. Det var senare länge en biskopsborg. Vid
skånska kriget brände danskarna borgen 1678. En
Wachtmeister hade slottet på 1800-talet och beställde en
renovering av ett hörntorn av den kände lundaarkitekten
Helgo Zettervall. Sonen Wachtmeister kommer på obestånd
och slottet säljs på exekutiv auktion. Hanna Larsdotter tar
över Borgeby. Hon gifter med konstnären Ernst Norlind. Vi
ser konstmuseet efter honom.

Samordnare: Solveig Sandstedt 0703-713338 och Ulf Steiner 0705-688441
Pris: 540 kr för föreningens medlemmar och 640 kr för medföljande vän.
I priset ingår förutom bussresan, entréer, guider och lunchen.
Avresa: 09.30 från Lunds C med Lundabussar. Bussen stannar utanför
Malmborgs Livs på östra sidan av Bangatan.
Åter i Lund: cirka 16.30
Bindande anmälan senast 8/10 till Ulf Steiner , 046-148334, 0705-688441.e-post:
ulf@bernoulli.se. Bekräftelse skickas till alla anmälda med e-post eller telefon.
Ange avvikande kostvanor.
Varning: Slotten är inte handikappanpassade men det finns handräcken i
trappor.

Torsdag 25/10 18.00 talar Måns Holst-Ekström på konsthallen om
Vad händer när ett av konsthistoriens mest centrala verk får en ny
upphovsperson?
Litteraturhistorikern Irene Gammel publicerade i början av det nya milleniet en bok
i vilken hon argumenterar för att det kanoniserade konstverket Fontän (1917) bör
tillskrivas dadaisten Elsa von Freytag-Loringhoven istället för Marcel Duchamp.
Fontän betraktas av många i konstvärlden som det enskilt viktigaste verket under
1900-talet. Det ses som centralt för den konceptuella
konsten att konst är det som konstnären och konstvärlden kallar konst och inte något som kan kopplas
till det konstnärliga hantverket. Hur förändras synen
på ett verk när det får en annan upphovsperson? Vilka
strategier använder konstvälden för att försvara sina
positioner? Kan ny kunskap leda till omtolkningar?
Måns Holst-Ekström är konsthistoriker och
författare verksam vid avdelningen för konsthistoria
och visuella studier vid Lunds universitet.

Fredag 16/11 Vernissage på konsthallen 18 – 20
Britta Marakatt-Labba. Stygn
En bildberättelse om den samiska kulturen och dess historia.

Lördag 17/11 Amalienborg, Hirschsprungska och Davids
samlingar i Köpenhamn
I Köpenhamn kan vi få många konstupplevelser.
Denna gång börjar vi på Amalienborgs slott, som
utgörs av 4 separata palats med olika funktioner.
Bl.a. bostad för kronprinsparet, vinterresidens för
dronningen och representationsvåningar och
administration. Vi besöker Christian den Vlll’s
palais där Danmarks historia utspelar sig under
de sista 4 kungarna. Där finns även en särutställning
Till bords med kongefamiljen.

Vilhelm Hammershøi

Inte långt därifrån ligger Davids samling med en intressant samling
av morisk konst men även dansk konst från dansk guldålder med en del
Hammershøi.
Rullatorer eller rullstolar får inte tas in på
museet, men där finns hissar och bärbara
pallar att vila sig på.
Efter lunch på restaurant Under Uret blir
vår sista anhalt den Hirschsprungska Samlingen.
Förutom den förnämliga permanenta samlingen
visas en separatutställning ’Michael Ancker og
Kvinderne fra Skagen’.

Michael Ancker

Avresa: 9.00 lördag 17/11 från Malmborgs livs på Bangatan med Lundabussar
Åter Lund: c:a 17.00
Pris: 790 kr för föreningens medlemmar och 840 kr för medföljande vän. I priset
ingår entréer, guider, lunch.
Bindande anmälan senast 5/11 till Ulf Steiner, 046-148334, e-post
ulf@bernoulli.se. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till alla
anmälda med e-post. Övriga per telefon.
Samordnare; Viveca Althin Landelius 0703-002029; Eva Pålsson 0762- 657955
Avresa: 9.00 lördag 17/11 från Malmborgs livs på Bangatan med Lundabussar
Åter Lund: c:a 16.30
Pris: 790 kr för föreningens medlemmar och 840 kr för medföljande vän. I priset
ingår förrutom bussresan entréer, guider samt lunch.

Bindande anmälan senast 5/11 till Ulf Steiner, 046-148334, e-post
ulf@bernoulli.se. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till alla
anmälda med e-post eller telefon.
Utställningarna ör inte handikappsanpassande.

Onsdag 21/11 Höstfest 18.00 på konsthallen med mat och vin.
Måltiden är subventionerad men kostar 190 kr. Betala helst på vårt bankgiro 56222144 i förskott. Anmälan senast 16/11 till Ulf Steiner 046 148334 eller
ulf@bernoulli.se.

Lördag 15/12 13.00 Galleriruda 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, Galleri
Ängeln och Ateljé Maria Thorlund.
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, vår och, höstfest samt glöggparty

o

delta i årsmötets närvarolotteri med konst och konsthantverk

o

stödja en ung lovande konstnär med stipendium

Årsavgiften för 2018 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 ordförande 0706-028981, Ulf Steiner, kassör
046-148334, Gunnar Ericson, sekreterare 0708-311397, Viveca Althin Landelius
0703-002029; Eva Pålsson 0762- 657955; 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
meddelas alla anmälda på researrangemang. Betala ej före bekräftelsen. Se
även respektive programpunkt.

