
 

 
 
 
Perfect Poses? Skulpturutställning på Glyptoteket 2019-03-16. 
Akvarell: Anders Blomberg 
 

Höstprogram 2019 

 
            Lunds Konsthalls Vänner 

 
 



 
 
Lördag 14/9 Kiviks Esperöds Arboretet och Kivik Art Center  
 
Vi börjar med Esperöds Arboretet med en mycket speciell trädsamling 
skapat av Albert Wallis på 1920-talet. Han planterade ett stort antal exotiska 
barrträd och städsegröna lövträd bland annat stora ädelgranar, tallar, 
solfjädertallar, cederthujor, cypresser och mandaringranar. Arboretet är 
också känt för sina magnolior och buxbom. 
Vi får höra Bo Hulthén, konstnär, nu ägare till Esperöd berätta om arboretet. 
 
Vi ska även passa på att se Kiviks Piratenskulptur. 
 
Lunchen avnjuter vi på Buhres fiskrestaurang med en underbar utsikt över 
Östersjön. 
 
Efter lunch ser vi Kivik Art Centre som är en skulpturpark vid Lilla 
Stenshuvud söder om Kivik. För konceptet stod Sune Nordgren och Thomas 
Kjellgren, tidigare chef för Kristianstads konsthall. Utställningsverksamheten 
startade 2007 i form av sommarutställningar i det fria av arkitektur och 
skulptur.  
 
Nytt för i år är Ulla Viottis Biblioteca ett arkeologiskt bibliotek.  
Verket är 6 m i diameter och 2,25 m  
högt och byggt i i hårdbränt tegel i  
nyanser av svart med en smal öppning 
in till ”biblioteket”. Där inne reser sig 
bokhyllor med ca 2 000 inmurade 
böcker i tegel med namnen på kända  
författare inpräglade på ryggarna.  
Ulla Viotti är en av Sveriges mest  
välrenommerade tegelkonstnärer.  
Vi får en guidad visning av Susan Bolgar, intendent på Kivik Art Center. 
 
Samordnare: Gunnar Ericson 0708-341397 och Ulf Steiner 0705-688441 
 
Tillgänglighet: Det går bra att använda rullator både på Kivik Art 
Center och Arboretet med något mindre undantag.  
 
 
 
 



 
 
Pris:  580 kr för föreningens medlemmar och 630 kr för medföljande vän.     
I priset ingår entréer, guider samt lunch. 
Avresa: 9.30 lördag 14/9 från godsmagasinet på östra sidan av Centralen 
med Thells 
Åter Lund: c:a 16.45 
 

Bindande anmälan senast 1/9 till Ulf Steiner , 046-148334,.e-post: 
ulf@bernoulli.se. Bekräftelse skickas till alla anmälda med e-post eller 
telefon. Ange avvikande kostvanor. 
 

Torsdag 19/9 18.00 talar Gunilla Bandolin om 

Keramik, Hollywood och 
det offentliga rummet 
Gunilla Bandolin var professor 
i landskapsarkitektur i Alnarp och är idag  
professor på Konstfack. Hon har även 
redigerat Mama-magasin för modern  
arktektur. Ett av hennes senaste konstverk  
finns i Råbylund (se bilden) 
 

 
Torsdag 24/10 talar Hans Kongbäck och Anke von Belino om  

Foto som konstform från makro till landskap.  

Hans Kongbäck är medlem i Natur- 
fotograferna och Photo Natura. 
Han är fotograf, biolog och författare  
och ger bildföreställningar om bl.a. 
Vänerhavet och öar i Nordatlanten.  
Anke von Belino har specialiserat sig  
på natur- och konstfoto. 
 

 

Den tidigare förannonserade resan till Västergötland 5 och 6/10 
måste tyvärr ställas in. Orsak: Svårigheter med hotellbokningen. 

 

 
 



 
 
Fredag 4/10 Vernissage på konsthallen 18.00 
Carlos Garaicoa 

Utställningen handlar om udda stadsplanering i form av experimenterande 
och utopisk arkitektur. Carlos Garaicoa har sina rötter i Havanna, Cuba men 
bor nu i Spanien. 

 
 
Torsdag 10/10 18.00 talar Peter Bengtsen på konsthallen om  

Street Art. 

Sedan millennieskiftet har gatu- 
konsten blivit alltmer etablerad.  
Peter Bengtsen talar om  
gatukonstens liv i det offentliga 
rummet och om dess väg in på  
museerna. Peter Bengtsen är docent  
i konsthistoria och visuella studier 
vid Lunds universitet.  
 

 
Lördag 19/10  Elsket af Picasso på Arken och Den Danske 
Guldalder på Statens Museum for Kunst  
 
Vi far till Ishöj och börjar med en bussfika 
med möjlighet att kika på nya skulpturer 
utanför Arken. Där  ser vi sedan 
Elsket av Picasso. Picasso hade genom åren  
relationer flera av sina modeller och var  
gift med två av dem, Olga Khokhlova  
och Jaquueline Rosque. Utställningen belyser  
hur dessa olika förhållande påverkade  
hans konstnärskap. 
 
Vi äter lunch på Restaurang Kabyssen i Ishöjs hamn.  
 
 
 



 
 
 
På eftermiddagen ser vi Dansk Guldalder  
Verdenskunst mellan två katastrofer  
på Statens Museum for Kunst. 
Den första katastrofen innebar 
 förlusten av del av Jylland under 
Napoleonkrigen. Den andra var  
nederlaget mot Preussen  och Österrike  
1864 och  förlusten  av Holstein-Gottorp 
 samt Sachsen-Lauenburg. Guldålderns  
konstnärer försökte stärka den danska 
självkänslan och åstadkom verk som intar en central plats i dansk 1800-tals 
konsthistoria. 
Samordnare: Maria Brynge 0760-086330 och Anders Blomberg 0706-
028981 
 
Pris:  830 kr för föreningens medlemmar och 880 kr för medföljande vän. I 
priset ingår entréer, guider samt lunch. 
Avresa: 9.00 lördag 19/10 från godsmagasinet på östra sidan av Centralen 
med Thells 
Åter Lund: c:a 17.00 
Bindande anmälan senast 7/10 till Anders Blomberg 0706-028981. e-post: 
anders.blomberg@yahoo.se. Bekräftelse skickas till alla anmälda med e-post 
eller telefon. Ange avvikande kostvanor. 
 

 
 
 
 
Lördag 19/10 Konstkväll Lund 17-22 
Ett fantastiskt tillfälle att ta del av Lunds rika och varierande konstutbud.  
Flertalet av stadens konstinstitutioner och gallerier håller öppet hus.  
Konstkvällen arrangeras av Konstföreningen Aura. 
 

 
 
 
 
 

Johan Thomas Lundbye 1843 
 



 
 
 
Lördag 16/11 Mjellby konsthall och Hallands konstmuseum    
i Halmstad 
 

Vi börjar med ett guidat besök på  
Mjellby konsthall som visar en 
uppmärksammad utställning av  
den avantgardistiske  
Greta Knutson Tsara (1899 – 1983).  
Hon var verksam i Paris där hon bodde  
med sin berömde man – dadaisten  
Tristan Tzara.  Teckningar, målningar 
och skulpturer ingår i utställningen.  
(Se bilden) 
 

Konsthallens permanenta utställning om  
Halmstadsgruppen kan vi också ta del av.  
 

Det blir lunch på Restaurang Spis & Deli centralt 
I Halmstad. 
 

Efter lunch besöker vi det just ombyggda och 
återinvigda Hallands konstmuseum.  
Vi guidas runt i utställningen av hemmasonen  
Olle Baertlings (1911-1981) konstnärskap.  
Baertling är känd för sitt nonfigurativa måleri  
där han utforskar samspelet mellan färg och 
form. Baertling utförde även flera monumentalmålningar och linjetunna 
stålrörsskulpturer.Flera konstnärer har medverkat i ombyggnaden: Eva 
Bengtsson (keramik), Maria Stigsdotter Drott (trädgården), Gustav Persson 
(inredning och möbler) m.fl. Deras verk ser vi på egen hand. 
 

Samordnare: Gunnar Ericson 0708–341397 och Ann Schlyter 0705-672903 
Avresa 9:00 från Godsmagasinet Lunds C  
Åter i Lund: cirka 17.15 
Pris:  630 kr för föreningens medlemmar och 680 kr för medföljande vän. I 
priset ingår entréer, guider samt lunch.  
Bindande anmälan senast 4/11  till Gunnar Ericson 0708-341397, e-post: 
gunnar.ericson@gmail.com. Bekräftelse skickas till alla anmälda med e-post 
eller telefon. Ange avvikande kostvanor 
 
 

Olle Baertlings stålrörsskulptur 



 
 
 
 
  
Onsdag 21/11 Höstfest 18.00 på konsthallen med mat och vin. 
 
Måltiden är subventionerad men kostar 230 kr. Betala  helst på vårt bankgiro 
5622-2144 i förskott. Anmälan senast 16/11 till Ulf Steiner 046 148334 eller 
ulf@bernoulli.se.  
 
 
 
Lördag 15/12 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 och 
Galleri Ängeln.. 
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 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 0708-311397,  Ann Schlyter 0703-
002029; Maria Brynge 0762- 657955; Lennart Bondesson 046-125067; 
 Lise-Lotte Martins 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 även allergier eller andra önskemål om mat. 

 
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. 


