
Vi ber er som inte redan har
betalat att nu betala
årsavgiften 200 kr för 2019 till
vårt bankgiro 5622-2144

Tor Hedendahl och Daniel Wakeham från Artscape visar väggmålningar i Malmö för
konsthallens vänner, 2018-09-22. Akvarell: Anders Blomberg

Vårprogram 2019
Lunds Konsthalls Vänner



Fred 25/1 Vernissage på konsthallen 18 - 20
Att minnas det som är Film och konst med Chiles nära historia i fokus.

Torsd 14/2 18.00 talar Björn Fritz på konsthallen om
Bildkonsten i dataspelbranschen.

Dataspel hämtar inspiration och idéer från
bildkonsten i bakgrunder, figurer och
bildkomposition. Likheterna mellan olika
uttrycksformer är stora både vad gäller miljöer
människor och också hur vi möter dem som
betraktare. Björn Fritz forskar i området vid Lunds
Universitet.

Onsdag 6/3 kl.18.00. ÅRSMÖTE med middag på Siriusorden,
Västergatan 13, (tvärgata till Nygatan) med stadgeenliga ärenden, middag,
närvarolotteri och stipendieutdelning.

Valberedningens förslag till styrelse kommer att läggas ut på Konsthallen och delas
ut på mötet. Årsmötet avslutas med buffé-middag med vin. Kaffe och kaka ingår.
Middagen avslutas med att vi får träffa årets stipendiat som också presenterar sin
konst. Därefter blir det utlottning i närvarolotteriet. Alla närvarande medlemmar
får delta.

Middagen är delvis subventionerad och kostar med vin 320 kr som betalas till vårt
bankgiro 5622-2144 i förskott.

Anmälan till måltiden senast 25 februari till Ulf Steiner, 046-14 83 34, e-post:
ulf@bernoulli.se.

Torsdag 14/3 18.00 talar Carl Oscar Seth på konsthallen om
Lunds stadsmiljö inför viktiga förändringar
Vi får höra om aktuella projekt i det offentliga rummet. Varför man arbetar på ett
visst sätt och tankarna bakom det nyligen invigda Bantorget och förändringarna
vid Lunds C och Clemenstorget. Karl Oscar
kommer också att göra nedslag i flera parkprojekt
och andra utsmyckningar i Lund.
Karl Oscar Seth är utbildad landskaps-
arkitekt och stadsträdgårdsmästare i Lund
sedan 2012.



Lördag16/3 Köpenhamn med Glyptoteket och Den Frie Udstilling

På väg till Glyptoteket kör bussen till Danmarks konserthus Blå huset ritat av
arkitekten Jean Nouvel. Busskaffe serveras.

På Glyptoteket ser vi utställningen ”Perfect Poses?” som fokuserar på en avgörande
period i skulpturens historia. Kampen mellan idealiserade och realistiska uttryck.
Detta återspeglas i skulpurer från 1800-talets Paris.
Vi ser utvalda skulpturer skulpturer av Carpeaux,
Degas, Rodin, Maillol och Dalou. Materialvalet
spänner från vit marmor, patinerad brons och
okrabrun terrakotta.

Utställningen visar hur de enskilda konstnärerna
arbetade för att skulpturerna ska uttrycka den
konstnärliga avsikten genom kroppens
grundläggande positioner. Utställningen visar dessa

positioner sittande, stående, i grupper, i viloläge och i rörelse.

Konstnärerna är medvetna om tidigare skulpturtraditioner. anrika grekiska
skulpturen, medeltida kristna representationer av Madonna med barn och det mer
dramatiska uttrycket av barocken är några av inspirationskällorna.

Lunchen blir på Den Frie Udstillingsbyggning.

Efter lunch ägnar vi oss åt Den Frie Udstillingbyggning som ligger nära Österport
och som visar den senaste konsten. Den grundades
1891 av en grupp unga bildkonstnärer med den
franska Salon des Refusés som förebild med sin
första utställning 1932. I mars ställer de danska
koloristerna ut. De nutida koloristerna får
utgöra en spännande kontrast till morgonens

upplevelse på Glyptoteket. På nedervåningen
visas olika installationer rosade av konstexpertisen.
Själva byggnaden är i sig mycket sevärd.

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

Avresa: 9.00 lördag 16/3 från godsmagasinet på östra sidan av Centralen med Thells
Åter Lund: c:a 17.00 Pris: 890 kr för föreningens medlemmar och 940 kr för
medföljande vän. I priset ingår entréer, guider samt lunch.

Glyptoteket

Den Frie Udstillingsbyggning



Bindande anmälan senast 4/3 till Lise-Lotte Martins, 0702-879361, e-post:
lottenoleif@gmail.com. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till
alla anmälda med e-post. Övriga per telefon.

Fredag 5/4 Vernissage på konsthallen Nina Roos kl 18-20

Lördag 6/4 Tomelilla Konsthall, Galleri Wallner och Ystads
Konstmuseum
Vi börjar med att se spännande måleri av
Yvonne Larsson på Tomelilla konsthall
som också har en intressant samling.

Efter lunch på hotell Svea i Simrishamn ser
vi måleri av två samtida konstnärer på

Galleri Wallner Julia Selin och Sofie Josefsson.
Julia Selin attackerar stora dukar i orgier i färg.
Sofie har ett luftigare anslag.

Vi fortsätter till Ystads konstmuseum som
visar en samlingsutställning ”Mig och dig”.Titeln syftar på relationen mellan konstnärenoch betraktaren men också på det som finnsmellan dem: blicken, processen, speglingen.De åtta konstnärerna som deltar iutställningen ställer frågor om vad enförlaga kan vara och vad föreställande
konst är. Kurator är Isac Nordgren
som vi känner från Aura.

Samordnare: Anders Blomberg 0706-028981och Lennart Bondesson 046-125067

Pris: 570 kr för föreningens medlemmar och 620 kr för medföljande vän. I priset
ingår entréer, guider samt lunch.
Avresa: 9.00 lördag 6/4 från godsmagasinet på östra sidan av Centralen med Thells
Åter i Lund: c:a 17.00

Yvonne Larsson

Sofie Josefsson



Bindande anmälan senast 25/3 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.

Lördag 13/4 Skåne Nordväst med Dunkers kulturhus, Höganäs
museum och Brunnby kyrka
Dunkers kulturhus i Helsingborg visar en stor samlingsutställning om Fredriksdals
friluftsmuseums verksamhet under 100 år. I utställningen ingår äldre
landskapsmåleri, samtidskonst och historiska föremål från samlingarna. Vi får

guidning av utställningen.
Besöket på Dunkers avslutas med lunch i
restaurangen innan avfärd mot Höganäs.

Höganäs museum visar en separatutställning av
2019 års Beckersstipendiat (ett av landets större
konststipendier) som är konstnären Theresa
Traore Dahlberg. Dahlberg är utbildad inom både
film och fri konst och arbetar med båda. Med sina
komplexa installationer skapar hon laddade
stämningar i utställningsrummet. Hon växte upp på
Öland och Burkina Faso och är nu baserad i
Stockholm.

I museet finns även den permanenta utställningen
om keramik och inte minst med många skulpturer
av Åke Holm. I Höganäs finns dessutom flera
intressanta samtidskonstverk (Gormley, Kirkeby,
Viotti, Englund m.fl.). Några kan vi passera på
vägen.

Vi avslutar resan med att besöka en av Skånes äldre kyrkor – Brunnby kyrka i
Nyhamnsläge från 1100-talet – med intressant konst och konsthantverk. Vi får en
visning av unika kalkstensmålningar, altartavla och dopfunt från 1600 talet,
möbelmåleri med mera.

Samordnare: Eva Pålsson 0762 – 65 79 55 och Lise-Lotte Martins 0702 - 87 93 61

Åke Holm

Theresa Trarore Dahlberg



Avresa 9.30 lördag 13/4 från godsmagasinet på östra sidan av Centralen med Thells.
Åter i Lund: c:a 17.00

Pris: 630 kr för föreningens medlemmar och 680 kr för medföljande vän. I priset
ingår entréer, guider samt lunch.
Bindande anmälan senast 1/4 till Lise-Lotte Martins, 0702-879361, e-post:
lottenoleif@gmail.com. Ange även avvikande kostvanor. Bekräftelse skickas till
alla anmälda med e-post. Övriga per telefon.

Torsdag 25/4 18.00 talar Joanna Thede på konsthallen om
Ljuset - ett nytt och viktigt konstnärligt medium och uttryck

Joanna är utbildad i Glasgow School of Art och
Konsthögskolan i Stockholm. Ljuset blev tidigt ett
viktigt redskap för Joannas konstnärliga intentioner
och temperament vilket också avslöjas i namnen på
några av hennes utställningar: ”Kura skymning”,
”Återspeglingar”, ”Reflektioner”. Hon har deltagit
i ett stort antal utställningar senast Metropolis by
Light i Malmö 2018

Lörd 4/5 Skåne nordväst, Klippans kyrka, Tommarp och Hishult

Vi får en guidad visning av Lewerentz
arkitektoniska mästerverk St Petri kyrka
i Klippan. Den invigdes 1966 och betraktas
som något av det märkvärdigaste byggnader
från denna tid. Kyrkan besöks varje år av
tiotusentals personer.

Lunchen väntar sedan i Hishult efter
en kort promenad i den Rhododendron-
blommande parken.



Vi får en guidning av Kjell Åke Gustavsson som
en gång skapade konsthallen.

I årets utställning tar han upp Olle Kåks
1941 – 2003 och skriver:
"Olle Kåks kan för Konsthallen i Hishult räknas
som en fader. Ett möte med Olle
Kåks 1979 förändrade för alltid min livsbild”

På hemvägen tittar vi på en vernissage med
Karin Maria Jönsson i Tomarps Kungsgård.
Hon är representerad i ett flertal museer och har
senast ställt ut på Thielska galleriet i Stockholm.

Samordnare; Gunnar Ericson 0702-879361 och Ulf Steiner 0705-688441

Avresa: 9.00 lördag 4/5 från godsmagasinet på östra sidan av Centralen med Thells
Åter i Lund: c:a 17.00

Pris: 580 kr för föreningens medlemmar och 630 kr för medföljande vän.
I priset ingår förutom bussresan, entréer, guider och lunchen.

Bindande anmälan senast 8/4 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

Onsd 22/5 Vårfest 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 13/5 till Lise-Lotte Martins, 0702-879361, e-post:
lottenoleif@gmail.com.

Karin Maria Jönsson



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 2019 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 0708-341397, Viveca Althin Landelius 0703-
002029; Eva Pålsson 0762- 657955; Lennart Bondesson 046-125067; Solveig Sandstedt
0703-713338; Lise-Lotte Martins, adjungerad 0702-879361

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.


