Utställning hösten 2019
KRAFTEN

Utställningar hösten 2019
LOMMA BIBLIOTEK

5 oktober - 20 oktober

31 augusti – 26 september

Tarik Hardaga
Kate Urban
Vernissage: lör 5 oktober 12-16
Presentation av konstnärerna 12.30
Därefter lör/sön 12-16
Under Kulturfesten som arrangeras av
Lomma kommun den 12/10 kommer
båda konstnärerna finnas på Kraften
mellan 17.00 - 19.00 och visa hur de
arbetar med sin verk - Varmt Välkomna.

Vi som kommit

fotoutställning
Vernissage: lör 31 augusti 13-15
(se information till höger)
26 oktober - 21 november

Ullastina Larsson

målningar
Vernissage: lör 26 oktober 13-15
Presentation av konstnären 13.15
23 november - 5 december

Vinstutställning

Lomma Konstförenings vinstutställnig
Vinstdragning: torsdag 28 november 18.00
Vinstutlämning: torsdag 5 december 18.00
Lomma Bibliotek
ÖPPET:
mån-tis: 10-20, ons-tor: 10-19, fre: 10-18
lör-sön: 11-15
Lomma Konstförening är medlem i

Vi stöder Lomma Konstförening
Bli medlem i
Lomma Konstförening
Medlemsavgift 275:-/år
Bankgiro: 368 - 4750
www.lommakonstforening.se

ICA Mårtensson

Lomma Konstförening
- ett fönster mot konstvärlden

Fotoutställning “Vi som kommit”
Lördagen den 31 augusti 13.00 - 15.00 på Lomma Bibliotek
Michael Tsiparis (Kultur- och fritidschef på Lomma kommun) inviger utställningen
på vernissagedagen 13.15
I samarbete med Kola Productions presenterar vi fotoutställningen “Vi som kommit”
Med projekt VI vill vi visa att var och en av oss har en egen historia, är en egen person. Och
att det är utifrån var och ens personliga handlingar vi ska bedömas - om vi nu måste
bedömas alls.
Vi hamnar så snabbt i fack med etiketter, oavsett om vi känner oss hemma i det facket eller
inte. Vi vill skrapa bort etiketten och hitta vad som finns där bakom. Den första etiketten vi
skrapat på står det ofta ”flyktingar” på. Eller ”invandrare”. Eller ”utlänningar”.
När vi skrapat på den etiketten visar det sig att det där bakom döljer sig historier, öden,
längtan efter fred och trygghet. Och det kanske är där den minsta gemensamma nämnaren
finns. För trygghet - det söker VI alla. Det kommer att skrapas på fler etiketter i kommande
faser av projektet.

Föredrag “Dansk guldålder”
Torsdagen den 14 november kl 19.00 på Lomma Bibliotek
Lomma konstförening har bjudit in Britte Montigny (konstkritiker på Skånska Dagbladet,
kursledare och föredragshållare).
Konstföreningens medlemmar beställer biljetter hos Jöran Lindkvist före den 14 oktober
via sms, mail eller telefon 0766 45 20 30. Därefter säljes biljetterna på biblioteket för 50 kr.
I samarbete med Nationalmuseum i Stockholm visar Statens Museum for kunst i
Köpenhamn under perioden 25 augusti–19 december 2019 utställningen
”Dansk guldålder – världskonst mellan två katastrofer” (Napoleonkriget resp.
dansk-tyska kriget 1864). Fler än 300 verk ingår, däribland målningar av redan
kultförklarade konstnärer som Eckersberg, Købke, Hansen, Marstrand, Rørbye
(se bild, ”Utsikt från konstnärens fönster 1925” på framsidan) och Lundbye.
Danmarks olyckliga val av sida i Napoleon-kriget lämnade landet politiskt och ekonomiskt
utarmat. Närmast som en paradox ledde katastrofen fram till en kulturell blomstringstid
som saknar sitt motstycke i Danmarks historia. Det gäller inte minst bildkonsten, där tre
generationer konstnärer skapade ett parallellt universum. Vardagens elände lyste med sin
frånvaro och ersattes av en så innerlig skönhet att den alltjämt, ca 200 år senare, slår världen
med häpnad. I fokus står hemmet, familjen, den danska naturen och stilla dagar bland Roms
ruiner och tavernor.

