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Välkomna!

Välkomna till Konstkväll Lund 2019!
Dags för kvällen som riktar allas uppmärksamhet mot Lunds hela konstliv. 
Konstinstitutioner, muséer, gallerier, butiker, biografer och ateljéer håller öppet till sent 
och överallt är det gratis. Utöver det dyker extra konstarrangemang upp på stan som 
kan upplevas bara under Konstkväll.

Elfte gången gillt för att stråla samman, och det är med glädje vi noterar det breda 
intresset för kvällens många programpunkter.
Ta reda på vad Lund har att erbjuda genom att själv bli en del av stadens konstliv! 
I år är det flera nya deltagare och på de följande sidorna presenterar samtliga sitt 
program för kvällen. 
Med önskan om en intressant och rolig kväll!

Barbro Westling
projektledare för Konstkväll
Konstföreningen Aura

Welcome!

Welcome to Art Night Lund 2019!
Art Night sees the artistic side of Lund come to life with art institutions, museums, 
galleries and workshops staying open until 11pm. Art Night is organised by Art 
society Aura which has its gallery in the medieval building Krognoshuset, just 
off Mårtenstorget. Aura is an artist group consisting of 60 active artists and an 
association of art lovers.
We are thrilled to see the keen interest of visitors from near and far. Please come 
and take part; draw croquis, paint with ink, partake in performances and exhibitions 
during Art Night Lund. Find out what Lund has to offer as a city of art and be a part 
of the art scene yourself! 
Wishing you an interesting and enriching evening!

Barbro Westling
project manager, Art Night Lund
Art society Aura



1 KROGNOSHUSET
Mårtenstorget 3  öppet 17 - 23  www.krognoshuset.se

Så här långt … är ett så osäkert tillstånd att det berövar individen känslan 
av trygghet.
Krystyna Piotrowskas senaste arbeten 
vandrar mellan den kända och 
invanda världen, och den som står för 
dörren. Hon skapar sina arbeten av 
egna och anonyma familjebilder samt 
bilder hittade i böcker, tidningar och 
på internet. Fotografier som ”intygar 
sanning”, manipuleras genom placering 
i en annan, konstruerad, kontext.
 
Kl 19 och kl 20  Visning av utställningen med intendent Anna Jh Borstam

2 LUNDS KONSTHALL
Mårtenstorget  öppet 17 - 23  www.lundskonsthall.se

Carlos Garaicoa, född i Havanna, Kuba 1967, använder en mängd olika 
uttryck och material för att reflektera över och kommentera arkitekturens 
och den urbana miljöns sociala, politiska och ekonomiska aspekter. 
Garaicoa hör till den internationella konstscenen och bor i Spanien men 
har kvar sin ateljé på Kuba där han är en del av den lokala kulturella 
scenen.
Kl 18  Visning av utställningen
Kl 20 - 22  Skapande verkstad med 
arkitektstudent Ana Gilmet. Öppen 
för alla som vill utforska skapandet i 
relation till arkitekturen.



3 STADSKROKI I GATLAMPANS 
SKEN
Kl 18  Mötesplats: utanför Krognoshuset

En favorit i repris från Konstkväll 2018!

Kl 18 Följ med på kroki i stadsrummet. Croquis är franska och betyder 
snabb skiss. Vi flyttar krokisalen utomhus och rör oss genom staden. 
Modellen står, ligger eller sitter i frysta positioner och förhåller sig fysiskt 
till portar, trappor, torg och träd. 

Välkommen att själv ta plats bakom staffliet eller på en klappstol med 
ritblock i knät. Testa dig fram med kol och blyerts. Stafflier, klappstolar, 
paraplyer, lampor, papper, kol och blyerts finns. Modellen kommer att vara 
påklädd. Ta med eget material om du vill. Konstnären Johan Suneson 
inspirerar och handleder.



4

5 LJUNGBERGS ARTIST
Bredgatan 10  öppet kl 17 - 22  www.ljungbergsartist.se

Bläck & Tusch
Välkommen att delta i workshop på 
Ljungbergs Artist.
Kom och prova på helt gratis, hela 
kvällen. 

ATELJÉBESÖK
Dominikanerna  Sandgatan 8. Ingång från Sandgatan alt. från Tomegapsgatan 
nära St Annegatan (vid gröna planket)  öppet 17 - 22

Uppbrott/fördjupning
Raseri, medkänsla ..., en större 
kärlek förändrar.
Motta målningen som en vän,
stanna, begrunda, lyssna till 
rytmen.
 
Måleri av Björn Engdahl, 
dominikanbroder.

Kl 18, 19.30 och 20.30:
Kort program (15 min) med 
läsning av texter av bland andra 
Jon Fosse, musik och gemensam 
tystnad.



6 ONLY PLANET
Stortorget  17 - 23

Välkomna till Only Planet – din resebyrå för flygfria äventyr. 
Prova på, kolla in fakta, ta foto av dig själv och bli professionellt och 
vänligt bemött.
Vi anpassar våra resor efter dina och planetens behov! Låt oss sväva ut 
tillsammans – utan koldioxid!
 
Mitt på Stortorget i Lund är det performance med nätverket för Konst och 
klimat. Kom och var med!



7 DOMKYRKOFORUM
Kyrkogatan 4   öppet 17 - 22   www.lundsdomkyrka.se

På utställningsytan Väggen i 
Domkyrkoforum visas animation 
och skulptur av Moa Lönn. Moa 
har sedan våren 2019 haft ett 
artist-in-residence på Ifö-verken i 
Bromölla. 

Kl 18.30  Konstnären berättar 
om utställningen Animation och 
skulptur

Caféet är öppet 17 - 21.

8 DOMKYRKAN
Öppet 17 - 22   www.lundsdomkyrka.se

Petra Gipp visar skulpturer i Domkyrkans krypta. Petra Gipp gör gjutningar i gips 
av rum och byggnader som hon som arkitekt har ritat. ”Konst och andlighet kan 
hjälpa oss in i andra världar och hjälpa oss att hitta vår alldeles egna värld” säger 
konstnären som vill stimulera vår fantasi och få oss att återerövra barnets sätt att ta 
emot världen. 

Kl 17  Petra Gipps utställning Kropp och rum öppnar
Kl 18  Kropp, rum och lyrik
Kl 19  Kropp, rum och lyrik
Kl 20  Kropp, rum och röst. Korallerna ger konsert 
i utställningen. Dirigent Linda Alexandersson. 
Gratisbiljetter finns att hämta på Arken
KL 21 Mässa i utställningen. Korallerna sjunger. Lena 
Sjöstrand, präst.



9 TEGNÉRMUSEET
Stora Gråbrödersgatan 11   öppet 17 - 22

Vilka var Esaias Tegnérs kvinnor och vad har en kaffekopp med dem att 
göra?

Esaias Tegnér var, förutom uppburen skald, akademiledamot 
och biskop, en man med smak för kvinnor. I Tegnérmuseets väl tilltagna 
porträttsamling är kvinnorna dock få. 
Bildkonstnär Torbjörn Limé lyfter under Konstkväll fram och porträtterar, i 
olja och akvarell, några av Tegnérs mest kända förälskelser. I relation till 
Tegnérs vurm för kvinnor återges även en sägen om Tegnérs kaffekopp i 
Växjö och hur denna sägen plötsligt blir till en del av hans liv.

Torbjörn Limé  är utbildad vid Malmö Konstskola Forum och Kungliga 
Konsthögskolan i Stockholm. Han är även medlem i Konstföreningen Auras 
konstnärsgrupp.



11 ZIMMERDAHL
Krafts torg 2   öppet kl 17 - 23   www.zimmerdahl.se

Vi visar modern porträttkonst!
2013 ställde konstnärinnan Pia Arnström ut under 
Konstkväll, i år är hon åter vår gäst. Pia Arnström 
målar med akryl och akvarell. 

Hon är uppvuxen i Sundsvall, utbildad och verksam 
i Wien. Hon målar med starka färger på stora 
dukar och hennes uttryck är tydligt förankrat såväl 
i traditionen från Wienersecessionisterna som i 
samtidens strömningar.

Kl 18.30 Fredrik Zimmerdahl hälsar besökarna 
välkomna i konstnärinnans närvaro.

10 HISTORISKA MUSEET
Krafts torg 1   öppet 12 - 22   www.historiskamuseet.lu.se

Historiska museet bjuder in till en heldag med 
aktiviteter för barn och vuxna. Eftermiddagen 
är anpassad för barn, men det går självklart 
att vuxna följer med. Kvällen är tänkt för vuxna, 
men barn är varmt välkomna. 

Kl 12 - 17 Följ med på ett äventyr i museet och 
hjälp oss att tyda konsten. Varför såg antika 
krukor ut som de gjorde? Kan en stenyxa vara 
ett konstverk? Vad är en altartavla?
Kl 17 - 22 Kom och möt museets personal 
och följ med på korta visningar av några av 
museets mest spännande fynd.



12 SKISSERNAS MUSEUM
Finngatan 2   öppet 17 - 23   www.adk.lu.se

Kl 17 - 19  Skapande verkstad med arkitekturstuderande.
Kl 17 - 18  Stumfilmer av Buster Keaton med live musik. 
Kl 18 - 19  Arkitektstuderande visar upp egentillverkade möbler och plagg 
som inspirerats av filmer. 
KL 19 - 23  Kortfilmer om arkitektur, konst och stad från hela världen från 
ArchFilmLunds filmportal. 
Mellan filmerna blir det mingel, bar och video, installationer och musik. 

Kl 23 -  Konstkväll fortsätter i foajé och restaurang med bar, musik och 
videoinstallationer för dem 
som vill.

ArchFilm Lund i samarbete 
med Skissernas Museum. 



Stortorget

Mårtenstorget

Solvägen

Brunnsgatan

Dalbyvägen

Bantorget

Klostergatan

Jutahusgatan

Rådm
ansgatan

Biskopsgatan

Clemenstorget

Lundagård

Finngatan

Trollebergsv.

St
or

a 
Sö

de
rg

at
an

Ba
ng

a
ta

n

Bankgatan

N
yg

at
an

Ky
rk

og
a

ta
n

St
or

a
 T

om
eg

a
ta

n

Ve
g
a

g
a

ta
n

Vå
rf

ru
ga

ta
n

Br
ed

g
a

ta
n

Sö
dra Es

plana
den

Ringvägen

Nordanväg

Stadsparken
1

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19

20

21

22

23
24

25

2

3

26

27

Sunnanväg

Klostergården

Nordanväg

19



Stortorget

Mårtenstorget

Solvägen

Brunnsgatan

Dalbyvägen

Bantorget

Klostergatan

Jutahusgatan

Rådm
ansgatan

Biskopsgatan

Clemenstorget

Lundagård

Finngatan

Trollebergsv.

St
or

a 
Sö

de
rg

at
an

Ba
ng

a
ta

n

Bankgatan

N
yg

at
an

Ky
rk

og
a

ta
n

St
or

a
 T

om
eg

a
ta

n

Ve
g
a

g
a

ta
n

Vå
rf

ru
ga

ta
n

Br
ed

g
a

ta
n

Sö
dra Es

plana
den

Ringvägen

Nordanväg

Stadsparken
1

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19

20

21

22

23
24

25

2

3

26

27

Sunnanväg

Klostergården

Nordanväg

19



14 ATELJÉ BILD & FORM
Kungsgatan 2b, över gården, 1 tr upp   öppet 17 - 23

Måleri av Catrina Liljegren och workshop i Shiboriteknik.

Vi återbrukar gamla linne och bomullstyger som får nya mönster och 
därigenom nytt liv i form av en sydd kimono eller någon annan textil 
produkt.
Ta med egna tyger (ej mönstrade) och prova på i ateljén under kvällen.
Om ni är en grupp som vill komma på besök, maila gärna i förväg 
till liljegren.catrina@gmail.com för tidsbokning.
 
Välkomna att delta och/eller att titta på måleri 
och Shiboriverk! 

13 JÄGER & JANSSON
Stora Gråbrödersgatan 13   öppet 17 - 22   www.jagarjansson.se

Sedan 26 år har konstnärsparet Katarina och 
Ronny Hård varit verksamma i Nordanå kulturhus i 
Staffanstorp.
Katarina är utbildad vid Konstakademin i Krakow 
medan Ronny är självlärd. De delar världsbild och 
syn på livet, döden och den kosmiska intelligensen. 
Ronny växlar mellan ödsliga landskap och stadsmotiv 
medan Katarina målar gestalter  som relaterar till 
mystik.  
Katarina och Ronny arbetade tidigare med 
Galleri Ängeln på Klostergatan i Lund. 
Galleriet är nedlagt sedan många år men nu 
återvänder de med konsten till sina gamla 
kvarter. 

Kl 17 berättar konstnärerna om sina bilder.



15 KINO
Kyrkogatan 3   www.kino.nu 

Konstfilm är bäst på bio!

Kl 18 - 19.30
I samarbete med Konsthögskolan i Malmö / Konstnärliga fakulteten 
vid Lunds universitet visar Kino ett antal spännande konstfilmer 
från nuvarande och utexaminerade konststudenter. Det blir allt från 
animationer till 16-mm filmtagningar med ljudlandskap som gjorda för att 
upplevas i biosalongen. Flera av konstnärerna kommer att vara på plats 
vid visningen.
Gratis biljetter kan hämtas i Kinos kassa eller bokas i förväg på Kinos 
hemsida.
 
Konstfilm som installation. 
Kl 13 - 21 i Kinos foajé. 

Välkomna!

Foto: Mariella Ottosson



16 ATELJÉUTSTÄLLNING
Kungsgatan 2b   öppet 17 - 23

Besök Olivia Ahlberg i hennes ateljé på Kungsgatan 2b.

Utställningen I AM I AM I AM visar
svartvita fotografier  
Utgångspunkt är amerikanska fotografen 
Diane Arbus ord: ”Take pictures of what 
you are afraid of”.
Serier av självporträtt har utvecklats och 
fått en alltmer existentiell innebörd.

17 MARTIN BRYDER GALLERY
Nygatan 12   öppet 19 - 23   www.martinbrydergallery.se

Emil Holmer 
Målningar

Anders Stolt
Skulptur



18 OBERG PHOTOGRAPHICS
Vegagatan 25   öppet 17 - 23   janoberg@mac.com

En fläkt från årets Venedig-Biennal mitt i Lund: Silk Peace Art Road

Utställningen ingår i en SPAR-installation som för närvarande ställs ut på 
det Europeiska Kulturcentret i samband med Konstbiennalen i Venedig 
2019.
Silk Peace Art Road (SPAR) är en 20 kvm stor fotobaserad, multimedie-
installation med bilder från Kina, Myanmar, Somalia, Iran, Kazakhstan, Irak, 
Syrien, Venedig och USA, inspirerad av världens största samarbetsprojekt 
- det av Kina initierade Belt And Road Initiative (BRI). 

Kl 19 och kl 21 berättar jag om SPAR som konst och politik



19 ATELJÉ SUNNAN
Sunnanväg 14 K   öppet 17 - 23  
gunhildagner.se   lenaohlen.com   kajsaodelid.se

Ateljé Sunnans lördagsgrupp ställer ut 
målningar utifrån ett gemensamt tema 
gruppen arbetat med under året. Var och en 
har gjort personliga tolkningar av begreppet 
”hus”, vilket resulterat i såväl konkreta som 
abstrakta bilder. Konstnärerna är på plats 
för att delge besökarna sina reflektioner och 
svara på frågor.
 
Välkomna till Husdrömmar och Ateljé Sunnan!

20 JOLANS KERAMIKATELJÉ
Idrottsgatan 4   öppet 17 - 23   www.jolanskeramik.com 

Maria Holvoe Gouras visar sina nya målningar i 
större format
”It’s not about the painter. Not about the viewer. 
Nor about the painting. Rather about that moment 
when something occurs and these three factors 
merge.” 
 
Välkomna till ateljén på Väster!



21 MONO FESTIVAL
Lunds Konsthall   öppet 19 - 23   www.lundskonsthall.se

Kl 19 - 23  Mono Festival of One-to-One Performance 2019.  
Mono konstruerar och arbetar med individuella upplevelser. Välkommen 
att delta i en performance av Axel Berger: ”Behind you” och ”Un-
communication” där deltagaren kan stanna så länge eller så kort den 
önskar. 

För mer info och biljetter se monofestival.se/programme/



PIXBO BOOKS
Krafts torg 2, källarvåningen  öppet 17 - 23

Tommy Näzell visar på sitt nyöppnade antikvariat teckningar av karikatyrens 
mästare 
Carl Henrik Jensen-Carlén (1888-1957). Född i Lund, känd under signaturen C.C  
men även kallad Jönsson-Karlsson av sina samtida verkade C.C som tecknare, 
målare och reklamman.

Kl 19  Peter Lönegård talar om konstnären och Lundaprofilen Carl Henrik 
Jensen-Carlén

23 TATIS
Stora Gråbrödersgatan 13 vån 2   öppet 17 - 23   Lilian Togelius 0709-722147

Ett tiotal av föreningens ateljéer håller 
öppet och bjuder in till samtal om konst, 
måleri och liv.
Förfriskningar finns, varmt välkomna.

22



24 KULTUREN
Tegnérplatsen   öppet 17 - 22   www.kulturen.com

För barn:
Upptäck 10 konstverk i våra samlingar. Talong finns i entrén.
Kl 17 - 18 Sagopyssel på tema Hans och Greta (drop in)
Följ med på en visning:
Kl 18.00 - 18.30 Katja of Sweden med intendent Charlotte Åkerman
Kl 18.45 - 19.15 Modernismen med intendent Karin Schönberg 
Kl 19.30   20.00 Världen på Kulturen med intendent Karin Schönberg
Kl 19 - 22 Bokrelease: Dockmakaren Petra Löfmarck visar ett urval av sina 
dockor och firar att boken ”Not your doll” utkommit på Willa Holma förlag

Öppna utställningar:
Katja of Sweden, Uppklädd – kvinnligt mode, 
Hans och Greta – en lekutställning, Kulturernas 
glas, Vapen – makt över liv, Textilt – tekniker och 
material, Metropolis – Lund på medeltiden, Att 
överleva – röster från Ravensbrück, Modernismen 
– en ny konst i en ny värld, En stund i Lund – 
staden från 1500 till idag, Jag ser dig – fotograf 
Ida Ekelund, Fokus Sápmi, Skånskt allmogeliv, 
Skånskt jordbruk, Sydsvenskt fiske, Världen på 
Kulturen. 
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26

OLA GALLERI OCH ATELJÉ

NOUN 1906

Gyllenkroks allé 13   öppet 17 - 21   www.olagallery.se

Stora Gråbrödersgatan 13   öppet 17 - 22   www.noun1906.se

Akram Dost är professor i konst på universitetet 
i Quetta i Pakistan. Från Quetta har han skickat 
verken i utställningen ”(un) Bless your soul”. De 
öppnar sinnena för en förståelse av konstnärens 
ilska och förtvivlan genom att porträttera kvinnor 
vilkas ansikten är dolda i mörka nyanser. 
Bakgrunderna och de mänskliga karaktärerna 
vittnar om verkligheten hos folket i Ballochistan i 
Pakistan.

Lisa Hilland skapar modern design med en poetisk twist och kombinerar 
moderna produktionstekniker med hantverk av hög kvalitet. Inspiration 
hämtar Lisa i former och fenomen i naturen. 
”För mig handlar design om känslor, att kommunicera med en annan 
människa via ett objekt. Materialen är oerhört viktiga i denna process, 
eftersom de skapar nyfikenhet och förstärker objektets egenskaper.”

Lisa finns i butiken och The Muddy Hearts Ensemble framför på akustisk 
gitarr låtar specialskrivna för kvällen.



27 STUDIO7
Karl XI-gatan 7   öppet 17 - 21   www.studio7ilund.se

Fotoutställning med Nils Albertsen, flitig amatörfotograf sedan snart femtio 
år tillbaka. Under Konstkväll visar han vardagsbilder från olika länder, 
tagna från sjuttiotalet fram till idag. 
 
STUDIO7 är ett litet galleri som funnits i Lund sedan drygt ett år. Välkomna 
att besöka oss!



BLI MEDLEM
i

KONSTFÖRENINGEN
AURA

200 KR / ÅR
Bankgiro 535-1432

www.krognoshuset.se


