
Program våren 2023 

            . Lunds Konsthalls Vänner 



Fredag den 10 februari 
Malmö Live och Malmö konstmuseum 
Vi upprepar )orårets uppska/ade Malmöbesök som på grund av 
pandemin hade få deltagare.  Med tåg eller buss tar var och en sig 
=ll Malmö Live, en mötesplats för musik, kultur och nöjesliv. Den 
stora konsertsalen är en akus=sk och este=sk upplevelse. Gunnar 
Ericson, =digare styrelseledamot i föreningen, guidar oss om 
husets =llkomst samt om konsten i och omkring byggnaden. 

DäreFer promenerar vi =ll Malmö museum. Där äter vi lunch på  restaurang Wega, som i sig 
är en historisk matsal med inredning från automatrestaurangen Wega på Skeppsbron i 
Malmö. En guide visar utställningen ”Samlingen” som rymmer en bråkdel av museets 40 000 
objekt. Vi följer konstens utveckling från 1700-talet =ll idag. 

Samordnare: Maria Brynge 0760-08 63 30 och Bengt Hall 0733-64 90 70. Vi samlas i Malmö 
Lives foajé (vid bilje/luckorna) kl 10.00. Rundvandring och visning. Lunch på Restaurang 
Wega kl 12.30. Visning av Samlingen kl 13.30.  

Pris 200 kronor för medlem och 250 kronor för medföljande vän för entré, visning och 
lunch. Bindande anmälan senast 3 februari =ll Paula Uddman paulauddman@gmail.com 
alterna=vt  0708-20 89 40. Ange även särskilda kostvanor. AvgiFen sä/s in på bankgiro 
5622-2144. BekräFelse skickas =ll alla anmälda med e-post eller per telefon. 

 

Torsdag den 16 februari kl 18:00 i Konsthallen 
Marie Louise Kold 
AF arbeta med koppar 
Marie Louise Kold blev förälskad i en kopparplåt i Lund för 25 år 
sedan. Nu tar hon oss med på denna fantas<ska resa hon gjort 
sedan dess med förvandlade koppartak, pa<nerade porträ@, 
djupt etsade texter, magiska böcker och verk bl.a. i 
Europaparlamentet, lundensiska Axis och Haga slo@.  
 

Torsdag den 2 mars kl 18:00 i Konsthallen 
Maja MichaelsdoFer 
Vardagens föremål i texKlform 
Maja Mikaelsdotter porträtterar vardagliga föremål som en glass, 
en tablett eller en galax i den textila tekniken tuftning. Genom att 
leka med skala och placering presenterar de ett kontrasterande 
lager av mening och visar på en komisk eller absurd aspekt av 
världen. 
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Fredag den 3 mars 
Ordrupgaard och Den Frie UdsKllingsbygning 
Vi besöker Ordrupgaard norr om Köpenhamn. Där får vi en 
visning av utställningen av den danske sam=dskonstnären Jesper 
Chris=ansen, målare och grafiker, väggmålare och professor vid 
Det Kongelige Danske Kunstakademi. På Ordrupgaard kan vi 
också se den permanenta franska utställningen, Ordrupgaard 
Highlights, Kunstparken mm. Vi äter frokost (lunch) i konsthallens 
café. 

Vi fortsä/er =ll centrala Köpenhamn och Den Frie 
Uds=llingsbygning. Den mycket speciella byggnaden uppfördes 
1898 på beställning av en grupp konstnärer med de Refuserades 
Salong i Paris som förebild. Här får vi en visning av den nyligen 
bortgångna konstnären Oda Knudsen verk. Hon u/ryckte sig i 
flera medier. Oda Knudsen målade, tecknade och skulpterade, 
all=d med e/ eget bildspråk där konkreta situa=oner i vardagen 
relateras =ll samhällsdiskussioner om klass, kärlek, natur och 

musik. 

Samordnare Bengt Hall 0733-64 90 70 och Ann Schlyter 0705-67 29 03. Avresa 09.30 från 
Godsmagasinet i Lund. Buss framförd 09.15. Hemkomst cirka 17. Priset för medlem 1200 
kronor och för medföljande vän 1300 kronor.  I priset ingår entréer, visningar, frokost 
(lunch), kaffe och bussresa. Anmälan senast den 17 februari =ll Paula Uddman 
paulauddman@gmail.com alterna=vt tel 0708-20 89 40. Betala =ll bankgiro 5622-2144. 
BekräFelse skickas =ll anmälda med e-post eller per telefon.  

 

Torsdag den 16 mars 

Årsmöte 

”Gamla Franska” i Saluhallen kl 18:00 
Årsmötet består av stadgeenliga ärenden, middag och lo/eri.  
Förutom denna kallelse =ll årsmötet kommer kallelse med 
föredragningslista, stadgeändringsförslag samt valberedningens 
förslag =ll styrelse a/ finnas på föreningens hemsida samt på   
konsthallens kansli senast en vecka före årsmötet. Dessa 

handlingar kommer också a/ delas ut på årsmötet. Det blir dessutom utlo/ning i 
närvarolo/eriet. Konsthallens personal informerar om årets utställningar och program.  
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Middagens varmrä/ kostar 365 kronor. Menyn består av säsongens grillade fisk eller 
entrecote med paprika med =llbehör. I priset ingår bröd, smör och bordsva/en. Öl, vin, kaffe 
och dessert =llkommer för den som önskar. Anmälan Kll middagen med val av köM eller fisk 
senast den 9 mars =ll Paula Uddman, paulauddman@gmail.com alterna=vt 0708-20 89 40. 
Betala =ll bankgiro 5622-2144.  

 

Fredag den 14 april 
Konstnären Mats Rydstern, Krapperup och Tomarps kungsgård 
Vi reser =ll  nordvästra Skåne och börjar med e/ besök hos konstnären 
Mats Rydstern i hans ateljé i Nyhamnsläge där hans påskutställning 
pågår.  Mats målar såväl s=lleben och landskap som porträ/, mestadels 
i olja. 

I Krapperups konsthall pågår den stora Kullasalongen, som är en 
jurybedömd utställning med e/ fem=otal verk, de flesta av konstnärer 
från nordvästra Skåne. EFer lunch på Krapperup tar bussen oss =ll 
Tomarps Kungsgård, där vi serveras kaffe med kaka och blir guidade om 
den medel=da gården och Linnés =d på denna. EFer a/ vi beskådat 
utställningen med Hans Jonassons vackra och fascinerade bilder av 
blommor återvänder vi =ll Lund.  

Samordnare är Ann Schlyter 0705-67 29 03 och Anna NaM och Dag 
0730-33 30 94. Avresa från Godsmagasinet i Lund 09:00. Buss framförd 08:45. Hemkomst  
cirka 17. Pris för medlem 750 kronor och 800 kronor för medföljande vän. I priset ingår 
entréer, visning, lunch, kaffe och bussresa. Anmälan senast 31 mars =ll Paula Uddman, 
paulauddman@gmail.com alterna=vt telefon 0708-20 89 40. Betala =ll bankgiro 5622-2144. 
BekräFelse skickas =ll anmälda med e-post eller per telefon.  

Torsdag den 27 april  kl 18:00 i Konsthallen 
Kent WisK 
Präst och saKrtecknare 
Kent Wis= är lundabo, präst, målare, tecknare, grafiker, 
förfa/are och kanske mest känd som sa=rtecknare. Han har i 
underfundiga och skarpt tecknade gubbar gycklat intolerans 
och fördomar. 2017 utsågs   Wis= av Svenska kyrkan =ll ”Årets 
förnyare”, 2020 fick han IM-priset för medmänskliga insatser 

och för a/ ha väckt opinion mot våld, förtryck, rasism och orä/visor. Samma år fick han 
TCO:s kulturpris. Nu får han berä/a om sin drivkraF a/ måla och teckna och sin roll i 
samhällsdeba/en.  
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Fredag den 5 maj 
KrisKanstad konsthall och skulpturer i Degeberga 
Vi ankommer =ll Härlövs ängar vid Helgeån, får en kort 
presenta=on av Va/enriket och Naturum och vandrar sedan över 
ån och fram =ll Stora Torget. På rådhuset tar stadsarkitekten och 
stadsan=kvarien emot oss och berä/ar om stadens arkitektur 
och byggande förr, idag och i morgon. Vi =/ar också in i den ljusa 
Heliga Trefaldighetskyrkan i grannkvarteret. Denna sevärda kyrka 
är byggd i Chris=an IV-s=l, en dansk variant av holländsk 

renässansarkitektur.  

EFer lunch på restaurang besöker vi Regionmuseet och konsthallen på andra sidan torget. 
Där får vi en visning av utställningen, skapad av konstnären Pia Sandström, med 
arbetsnamnet ”Dykungens do/er”. Hon gör en rumsinstalla=on byggd på Birgi/a Trotzigs bok 
med samma namn. Lundabon Trotzig föddes och växte upp i Kris=anstad. Vi kan i mån av =d 
se andra utställningar på Regionmuseet (i samma hus): Cocktail fashion, en fotoutställning 
med bilder och plagg från mode-, konst- och reklamvärlden, Joan Miros originalaffischer och 
”Min djuriska park” om vardagsprylar med djuranknytning.  

DäreFer åker vi söderut =ll Degeberga och besöker Ivar Johnssons skulpturmuseum, där vi 
guidas av vår föreningsmedlem Bengt Berglund. Ivar Johnsson (1885-1970) var skulptör och 
formgivare och skapade mängder av offentliga verk runt om i Sverige, bland annat Flicka med 
blå fågel, även kallad Guldflickan på universitetssjukhuset i Malmö, Tycho Brahe på Ven och 
Sjömanshustrun i Göteborg, som också finns som modell på Skissernas museum. En relief av 
honom finns på muséets vägg mot Finngatan. Han var medlem av konstnärsgruppen De tolv. 

Samordnare Bengt Hall 0733-64 90 70 och Ann Schlyter 0705-67 29 03. Avresa från 
Godsmagasinet i Lund 09:00. Buss framkörd 08:45.  Hemkomst cirka 17. Pris för medlem 550 
kronor och för medföljande vän 600 kronor. I priset ingår visningar, lunch, kaffe och 
bussresa. Anmälan senast 21 april =ll Paula Uddman, paulauddman@gmail.com alterna=vt 
tel 0708-20 89 40. Betala =ll bankgiro 5622-2144. BekräFelse skickas =ll anmälda med e-post 
eller per telefon. 

mailto:paulauddman@gmail.com


Lunds Konsthalls utställningar under våren 202 

11 februari – 7 maj 
Stava, slira, ellips 
Barcu Sahin, Erik Thörnquist, Ester Fleckner, Fathia Mohidin, Frédéric Gies, Linda 
Lamignan, Paola Torres, Núnez del Prado, Sixten Hadield 

Stava är a/ avbilda ordens kontur, a/ ansluta =ll e/ godtyckligt släktskap mellan människor 
och ljud. Slira betyder a/ tappa greppet, en oavsiktlig glidning, e/ plötsligt avbro/. Ellips är 
en del av en sats som fallit bort, glipan eFer det ou/alade. Vi berä/ar i fragment. Spolar 
=llbaka, återger. Vi avviker, ljuger. 
Stava, slira, ellips samlar en grupp konstnärer som ger form åt historier och begär som bär 
eko från technoklubben, gruvan, queerbaren, djungeln och gymmet in =ll Lunds konsthalls 
modernis=ska byggnad. Fylld med abstrak=on och brus hyser utställningen en kör av 
dissonanta kroppar och spöklika sorl.  

Kuratorer: Albin Hillervik och Jari Malta. 

20 maj – 27 augusK 
Anna Ling  
Spåren emellan 

Anna Ling kartlägger miljöer i det egna närområdet och lyFer frågor som intresserar henne 
av både personliga och poli=ska skäl. Hennes arbetssä/ är forskningsinriktat och hennes 
metod strukturerad och noggrann men hon låter ämnesvalet och upörandet ledas av 
intui=on och känsla. 
I de färdiga verken framträder hennes intresse för vad som styr människan och 
bevekelsegrunderna för hennes handlande. Hur påverkas naturen och miljön av vårt sä/ a/ 
leva? Vilka spår lämnar vi eFer oss åt fram=den? Ling visar e/ generöst urval av existerande 
verk =llsammans med verk som producerats särskilt för denna utställning. Anna Ling född 
1979 i Göteborg, bosa/ i Malmö, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö 1998 – 2003, 
utbytesår med The Proto Academy vid Edinburgh College of  Art 2000. 



Lunds Konsthalls Vänner är en fristående förening bildad 1992 som stöder Lunds Konsthalls 
verksamhet och sprider kunskap och engagemang för sam=dskonst.  

Som medlem i Lunds Konsthalls Vänner får du  • delta i konstresor som föreningen anordnar 
• lyssna på föreningens konspöreläsningar • delta i besök på gallerier och konstsamlingar • 
gå på vernissager och visningar på Lunds konsthall • delta på årsmöte med eFerföljande 
middag och närvarolo/eri • delta på övriga av föreningen anordnade evenemang. 

ÅrsavgiFen för 2023 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 0733-64 90 70 sekreterare, 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.  

Föredragen är öppna för alla. Övriga arrangemang är öppna för medlemmar. Anhöriga och 
vänner kan dock i mån av plats medfölja mot förhöjd avgiF. BekräFelse meddelas alla 
anmälda på researrangemang. Betala ej före bekräFelsen. Se även respek=ve programpunkt. 

 

Arrangemangen sker i samarbete med Lunds kommun.  

Illustra(oner av respek(ve konstnärer och av Ann Schlyter. Omslagsbilden är inspirerad av  
Tomarps Kungsgård.  


