LUNDS KONSTHALLS VÄNNER

Vårprogram 2022

Fredag 21 januari
Malmö Live och Malmö konstmuseum
Vi gör en lågbudgetresa ll Malmö med tåg eller buss. Vi
besöker Malmö Live och Malmö konstmuseum. Malmö Live
är en mötesplats för musik, kultur och nöjesliv. Förutom
hotell med Skybar nns konsertsalar. Den stora
konsertsalen är en akus sk och este sk upplevelse. Gunnar
Ericson, digare styrelsemedlem i föreningen, guidar oss.
Däre er promenerar vi vidare ll Malmö museum. Där äter
vi lunch på muséets restaurang Wega, som i sig är en
historisk matlokal med inredning från automatrestaurangen
Wega på Skeppsbron i Malmö. Med hjälp av muséets guide
ser vi den nya utställningen ”Samlingen”. Utställningen visar en bråkdel av muséets 40 000
objekt med e pedagogiskt fokus där vi följer konstens utveckling från 1700-talet ll idag.
Samordnare: Bengt Hall 0733-64 90 70 och Ann Schlyter 0705-67 29 03
Samling i Malmö Lives foajé (vid bilje luckorna) kl 10.00. Rundvandring och visning. Lunch
intas på Restaurang Wega kl 12.00. Däre er visning av Samlingen på Malmö Konstmuseum.
Pris: 200 för medlem och 250 för medföljande vän för entré, visning och lunch. Bindande
anmälan senast 13 januari ll Paula Uddman 0708-208940 alt e-post
paulauddman@gmail.com. Ange även särskilda kostvanor. Avgi en sä s in på bg. 5622-2144.
Bekrä else skickas ll alla anmälda med e-post eller per telefon.

Torsdag 17 februari kl 18.00
A arbeta med interna onell sam dskonst
Föreläsare: Sune Nordgren
Sune Nordgren är en välkänd konstpro l. Han har arbetat som konstnär, ge ut konstskri en
Kalejdoskop, varit konstkri ker ibland annat i Sydsvenskan och le konstprogram i TV. Han
var chef för Malmö konsthall på ni otalet och byggde däre er upp e konstcentrum i
Storbritannien och blev sedan chef för Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur och design i
Oslo. Under e otal år har han varit projektledare för Kivik Art Centre.
Sedan femton år arbetar han i huvudsak med a bygga upp en samling interna onell
sam dskonst för norsk räkning. Dels för hotellägaren Pe er Stordalen och dels för den
norska dro ningen Sonja. Om de a ska Sune Nordgren berä a.
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Däre er bjuder föreningen på e glas vin och lltugg.

Torsdag 3 mars
Årsmöte
Grand hotell kl 18 med stadgeenliga ärenden, middag,
lo eri och s pendieutdelning.
Valberedningens förslag kommer a läggas ut på
Konsthallen och delas ut på mötet. Årsmötet avslutas med
middag. Vi får också trä a årets s pendiat som också
presenterar sin konst. Konsthallschefen Åsa Nacking berä ar
om årets utställningar och program i konsthallen. Däre er blir det utlo ning i
närvarolo eriet.
Middagen kostar 275 kronor. Öl och vin betalar du på plats. Anmälan ll middagen senast 24
februari ll Paula Uddman, paulauddman@gmail.com alt 0708-208940. Betala ll bankgiro
5622-2144.
Årsavgi en för 2022 är 250 kr och betalas ll bankgiro 5622-2144.

Torsdag 17 mars kl 18.00
A vara konstkri ker
Föreläsare: Linda Fagerström
Linda Fagerström är sedan 2002 konstkri ker på Helsingborgs Dagblad och sedan 2015 också
på Sydsvenskan. Hon disputerade 2005 i konstvetenskap vid Lunds universitet på en
avhandling om konstnären Randi Fisher. Hon är vice ordförande i Svenska
konstkri kersamfundet samt ordförande i Kulturrådets referensgrupp för kultur dskri er.
E er föreläsningen bjuder föreningen på e glas vin och lltugg.

Lördag den 9 april
Klippans kyrka, Hishults konsthall och
Teckningsmuséet i Laholm
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Vi besöker Sankt Petri kyrka i Klippan och får en guidad
visning. Kyrkan har ritats av Sigurd Lewerentz. Kyrkan
invigdes 1966 och betraktas som en av de märkvärdigaste
byggnaderna för sin d. Från kyrkans hemsida: ” Kyrkan
väcker känslor, första intrycket är o a en byggnad som endast består av en massa
tegelstenar, men ökad kunskap om de dolda symbolerna i kyrkan leder ll en helt annan
upplevelse. Interna onellt är Sankt Petri kyrka kul örklarad, arkitekter från hela världen
vallfärdar ll kyrkan och otusentals människor besöker kyrkan varje år.”

Samordnare: Bengt Hall 0733-64 90 70 och Anna Na och Dag 0730-333094
Avresa kl 9.00 från Godsmagasinet i Lund. Bussen framkörd kl 8.45. Hemkomst cirka 17.15.
Pris: 700 kr för medlem och 750 för medföljande vän. I priset ingår bussresa, inträden,
visningar, lunch och ka e. Anmälan senast 24 mars ll Anna Na och Dag,
na ochdag.annac@gmail.com. Ange speciella kostvanor. Betala ll bankgiro 5622-2144.
Bekrä else skickas ll alla anmälda med e-post eller per telefon.

Tisdag 3 maj - onsdag 4 maj
Vi reser ll Bornholm för a besöka Konstmuseet,
som är prisbelönat för sin arkitektur och ligger
mycket vackert. Samlingarna innehåller verk av
Bornholmsmålarna, bland andra Karl Isaksson. Där
får vi också en specialvisning av Oluf Høsts verk som
llfälligt härbärgeras på Konstmuseet
e ersom Høstmuseet i Gudhjem renoveras. Mellan
visningarna äter vi lunch i museets restaurang och
tar en promenad i parken. E ermiddags ka i Brohuset, det besökscentrum som uppförts
e er Jörn Utzons skisser vid ruinen ll Hammershus gamla biskopsborg, e av de
återkommande mo ven för Bornholmsmålarna. På kvällen galleribesök och byvandring i
Allinge.
På onsdagen gör vi en u lykt ll Gudhjem där vi blir guidade i Oluf Høsts hus och trädgård
och besöker Gudhjem museum. Vi intar lunch på Gudhjems rökeri. På väg ll färjan besöker
vi Østerlars rundkyrka med medel da målningar och däre er e galleri i Rønne.
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Samordnare: Ann Schlyter 0705-672903 och Maria Brynge 076-0086330
Avresa den 3 maj kl 6.30 från Godsmagasinet i Lund med Thell bussbolag. Bussen framkörd kl
6.15 Hemkomst 4 maj ca kl 19.00
Medlemspris 3500 kr
I de a ingår: Busstransport tur och retur Godsmagasinet i Lund. (Bussen följer oss på hela
resan). Överna ning på tvåstjärniga Hotel Slaegtgaarden i Allinge, middag med öl/vin och
frukost. (Begränsat antal enkelrum, llägg 200 kr). Två luncher, alla inträden och guidningar.
Intresseanmälan ll paulauddman@gmail.com så snart som möjligt, kon rmerad med
betalning senast den 14 mars ll bankgiro 5622-2144.
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Sedan åker vi ll Hishults konsthall i södra Halland. Där äter vi lunch på Hishults nya
gästgivargård. Vi ser med guidehjälp Göran Johanssons ”Kärlek ORO Be an”, målningar och
objekt och skulpturparken.
Sista anhalt på resan är Teckningsmuséet i Laholm. Där får vi en guidad visning och ser
målningar av Tommy Svenningsson och Roj Friberg. Ka e och kaka.

Onsdag 1 juni
Wanås
Wanås är en skulpturpark, konsthall, medel da slo och
ekologiskt jordbruk i Östra Göinge kommun. Det nns 70
permanenta konstverk. Vi åker buss från Lund direkt ll Wanås,
vandrar runt med guide i den vackra bokskogen med
skulpturparken och ser de llfälliga utställningarna i
slo smagasinen.
Lunch äter vi an ngen i form av medhavd förtäring eller i restaurangen eller caféet på
området.
Samordnare: Lise-Lo e Mar ns 0702-879361 och Maria Brynge 076-0086330
Avresa med buss från Godsmagasinet i Lund C kl 9.00. Bussen framkörd kl 8.45. Hemkomst
cirka 16.30. Avgi 400 kronor för medlem och 450 kronor för medföljande vän. I priset ingår
bussresa, entré och guide. Lunch ingår ej men kan köpas i restaurang eller café på plats.
Anmälan senast den 15 maj ll Paula Uddman, paulauddman@gmail.com alt tel
0708-208940. Betala ll bankgiro 5622-2144.

Konsthallens utställningar under våren 2022
8 februari – 8 maj The Playground Project. Utställningen tar sin utgångspunkt i
lekskulpturernas historia från slutet av 1800-talet ll 1980-talet. Det är en utställning om
leken, men också om synen på barnens plats i den urbana miljön under välfärdsstatens
framväxt.
21 maj – 28 augus . Gülsün Karamustafa – A er the Cosmopolis. Karamustafa är en av de
mest erkända turkiska sam dskonstnärerna. I sina konstverk re ekterar hon över rela oner
mellan man och kvinna i e föränderligt Turkiet och den alltmer påtagliga förlusten av
Istanbuls mångkulturella klimat. Det är e konstnärskap som arbetar i en auktoritär regim
som inte stöder y randefrihet.
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Datum för vernissage är inte bestämt.

LUNDS KONSTHALLS VÄNNER

Lunds Konsthalls Vänner är en fristående förening bildad 1992 som stöder Lunds konsthalls
verksamhet och sprider kunskap och engagemang för konst.
Som medlem i Lunds Konsthalls Vänner får du
• delta i konstresor som föreningen anordnar
• lyssna på föreningens kons öreläsningar
• delta i besök på gallerier och konstsamlingar
• gå på vernissager och visningar på Lunds konsthall
• delta på årsmöte med e erföljande middag och närvarolo eri
• delta på övriga av föreningen anordnade evenemang
• stödja en ung lovande konstnär med s pendium
Årsavgi en för 2022 är 250 kronor och betalas på bankgiro 5622-2144.
Vår hemsida är lundskonshallsvanner.com
Styrelsen i Lunds Konsthalls Vänner
Lise-Lo e Mar ns 0702-87 93 61 ordförande, Paula Uddman 0708-20 89 40 kassör, Bengt
Hall, sekreterare 0733-64 90 70, Ann Schlyter 0705-67 29 03, Anna Na och Dag
0730-33 30 94, Maria Brynge 0760-08 63 30
ANMÄLAN ll respek ve arrangemang kan ske per e-post eller telefon. Anmäl med namn och
telefonnummer. Notera även allergier eller andra önskemål om mat.
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Föredragen är öppna för alla. Övriga arrangemang är öppna för medlemmar. Anhöriga och
vänner kan dock i mån av plats medfölja mot förhöjd avgi . Bekrä else meddelas alla
anmälda på researrangemang. Betala ej före bekrä elsen. Se även respek ve programpunkt.

