konstafton.se

KONSTAFTON 2016
Konstafton arrangeras i år för 9:e gången. I
år visar ett 80- tal utställare upp sig i över 40
lokaler.
Konsten är i centrum, i alla dess former, på
gallerier, i utställningshallar, i kyrkor och
ateljéer men också musik, dans och drama
berikar och kompletterar upplevelsen.
Eftersom intresset och besöksantalet har ökat
år från år har vi försökt att variera oss och tillföra nya händelser. Nytt för i år är 5 korta föredrag på olika
tema på 5 kaféer och restauranger knutna till projektet. Vi
delfinansierar också en spännande installation med namnet
MEMORIA som iscensätts på och vid Lidan mitt i stan. Målet
är att kunna glädja och locka inte bara Lidköpingsborna utan
även hitresande från resten av landet.
Hjärtligt välkomna!
Göran Elisson/ projektledare

konst
afton

INVIGNING 12.00
Lidköpings kommunalråd Kjell Hedvall inviger
KONSTAFTON 2016.

Lidköping
konstafton.se

5 november 2016

kl 12 - 24

Elever från dansskolan Independance Academy framför
uppsättningen "Colors" till nyskriven musik av kompositören
Ulf Söderberg.
Låt dig hänföras av konstens färger genom ögat och örat.
Varje färg tolkas genom kroppens rörelser och uttryck på
sitt eget unika sätt. Öppna upp alla dina sinnen till musikens -och dansens magiska värld.
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Konstnärsföreningen LIDAN
tackar alla som har varit med och stöttat
projektet och gjort det möjligt att genomföra
Konstafton för nionde gången.

Mot Mellby

Berg
Lovene

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hitta rätt - Foajén utanför Sockertoppen, plan 5
Konstnärsföreningen Lidan - Sockertoppen, Sockerbruket
Lidköpings Folkdansgille - Sockerbruket
Galleri Graphica – Särnmarksgatan 10
Lera med mera - Fabriksgatan 4
Galleri LIDAN - Vinbergsgatan 2
Galleri Porten - Handelsbankens innergård vid torget
Kulturbruket - Ingång A, plan 2
Sjölundagruppen - Rådhuset, Nya Stadens Torg
S:T Nicolai Kyrka - Hamngatan 7
Marianne Björn - Målaregatan 6
Kvartersgården - Annagatan 81
Vigrum KonstForm - Hovby efter flygfältet
Esplanadteatern - Sockerbruket, plan 4
Konstklubben Regina - Stadshuset, Skaragatan 8
Yogacenter - Sockerbruksgatan 1
Klei Studio - Apelåsvägen 12, Stenhammar
Rörstrand Museum - Rörstrand Center
Lidköpings Folkets Hus - Stenportsgatan 17
Ateljé Didier - Mellbygatan 12

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ladugården - Skaragatan 114
Gröna Gläntan - Järnvägsgatan 7
Solhaga ateljé - Kvarnegårdsgatan
Sockerfabriken - Sockerbruket
Galleri Rekvisita - Rörstrand center
Klockaregårdens Keramikverkstad - Gösslunda
NBV - Fabriksgatan 4, Rörstrand center
Ateljé Jakobstorp - Jakobstorp, Örslösarondellen
Independance academy - Sockerbruksgatan 3
Fine art photography - Sockerbruksgatan 3
Lidköpings konsthall - Stenportsgatan 11
Juicy Lounge - Norra Torngatan 13
Lena Lindahl - Brynåsavägen 4
Omkull - Sockerbruket
Hjälpmedelsteknik Butik - Fabriksgatan 4
GreveGarden - Norra Härene Grevegården
Gårdsgalleriet - Erland Kafles väg 21
Greenhouse treasure - Ekebladsvägen 16, Dalängen
Memoria - Torgbron

UPPLEV NBV

Vill du lära dig någonting nytt, utveckla dina intressen
eller vara med om en kulturupplevelse? Då ska du delta
i någon av våra studiecirklar, kulturarrangemang
eller andra aktiviteter.

www.nbv.se/vast

0512-337 77

Vi ger kunskap och information
om alkoholfria drycker.

0733-83 83 62 | fruktdrycker.se

HITTA RÄTT UNDER KONSTAFTON

Samlingsutställning med alla utställare och de platser där de
finns. Välj vilka du vill besöka under dagen.
Foajén utanför Sockertoppen plan 5 i Sockerbruket
Karta sidan 10 -11.

KONSTNÄRSFÖRENINGEN LIDAN
Sockertoppen, Sockerbruket

Föreningen består av 25 konstnärer alla bosatta och
verksamma i Lidköpings kommun. Under konstafton visar
vi våra arbeten i SOCKERTOPPEN på Sockerbruket men
också i öppna ateljéer och separatutställningar.

LIDKÖPINGSBYGDENS
FOLKDANSGILLE

Sockerbruket

”Grevinnan möter drängen”
Föreningen vill idag visa danser
från allmogen till herrskap.
En dansresa från Lidköpings torg
sjövägen till Läckö.
Strandhugg vid Kinnekulle och Kålland där vi dansar lokala
danser.
Sockerbruket foajén eller plan2 kl. 16,30
Esplanadteatern kl. 18.00

GALLERI GRAPHICA
Särnmarksgatan 10

Egon Gunnarsson, Måleri / Charmiga husdjur
Anna-Lisa Persson Fransson, Måleri / Blandteknink
Thore Malmquist, Måleri
Africa Coll, Måleri
Olle Sundblad, Akvareller / Bilkyrkogården
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LERA MED MERA

Fabriksgatan 4 Rörstrand center
”KONSTigt KAKEL”
Keramiska utsmyckningar utav
Porslinsfabriken och PrintDesign.

GALLERI LIDAN
Vinbergsgatan 2

Karin Gustavsson,
Måleri och grafik

GALLERI PORTEN

Handelsbankens innergård vid
Nya Stadens Torg
Margareta Nyström
Margareta Fridén
Tony Abrahamsson
May Britt Östman Ljung
Lars Nordström

KULTURBRUKET		
Sockerbruket

Ung Konst på KulturBruket.
Unga konstnärer visar sina verk.
Finns även enklare workshops
under dagen.

SJÖLUNDAGRUPPEN
Rådhuset, Nya Stadens Torg

Välkommen till Sjölundagruppens
konstutställning!
Vi visar en blandning av akvarell,
olja, akryl, grafik, teckningar,
collage och keramik.
Maud Jansson		
Tommy Jansson		
Ann Wiklund 		
Bengt Jakobsson

Inger Dorbeus
Marie Berglund
Margareta Rang
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S:T NICOLAIKYRKAN

Lidköpings församling Hamngatan 7
Margareta Nyström ställer ut
Några av kyrkans konstskatter
visas
Kl. 11.00 Mässa med körsång
Kl. 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
och 21.00 framförs levande musik.

MÅLAREGATAN 6
Marianne Björn.
Akryl, olja o blandteknik.
Djur, människor o naturmotiv.
Färg o form är viktigast för mitt
måleri! Skapar jag en bra känsla
så är det bonus!

KVARTERSGÅRDEN
Annagatan 81

Ulla Holmstrand visar målningar
Marita Ackeby visar grafik och objekt

VIGRUM KONST FORM
Hovby efter flygfältet

Hjördis Blomberg ställer ut måleri.
Hjördis är bildlärare, keramiker
och konstnär.
Tony Abrahamsson visar skulptur
och grafik.
Butiken är nyladdad med saker
för hösten och vintern.
Öppet tom. fjärde advent.
Restaurangen serverar mat och
fika under hela dagen. Konstprat
vid två tillfällen. Se kalendersidan.
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ESPLANADTEATERN
Sockerbruket

Torsten Kärrbrink
Daniel Strandroth
Lena Hägnander
Torsten visar träskulpturer, Daniel
visar landskap/naturfotografier
och Lena visar målningar i olika tekniker samt collage.

KONSTKLUBBEN
REGINA
Stadshuset Skaragatan 8

Börje Eriksson
En utställning med måleri och keramik där människan, ansiktet och
den mänskliga kroppen sätts i fokus.
Konstverken försöker skildra det sköra, sårbara men samtidigt vackra i våra liv. En del av mina keramiska ansikten
är brända i en gasoleldad ugn där de plockas ut glödande
och därefter reduceras i en tunna med sågspån, andra
är vedeldade där lågan och ask-avlagringar hjälper till att
forma uttrycket.

Konstafton
pa juicy

Föredrag 15:00 & 16:00:

Utställning av
olika konstnärer:

Barbro
Skantze.

Rodi
Wintoniak.
Inger
Markström.
Helena
Turunen.
Vi bjuder även på olika
typer av smakprov
hela aftonen

Africa Coll
Helena Larsdotter

“Under konstafton
kommer vi, Africa Coll
och Helena
Larsdotter, att
genomföra en
videoinstallation och en
interaktiv
performance med titel
”Memoria”
kring torgbron i
Lidköping. En
gemensam
minnesmanifestation av
vår existens och länki
den långa kedjan av
mänsklighet.”

Norra torngatan 13 - Lidköping
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YOGACENRUM
Sockerbruksgatan 1

Martina Kärrberg
Stora väggbonader, tavlor i akryl och mixed media och
försäljning av kollektionen Retro Media som består utav
posters, brickor, skärbrädor, glas och grytunderlägg med
retromotiv.

Inger Markström
Måleri, akryl och akvarell

KLEI STUDIO

Apelåsvägen 12, Stenhammar
		
Mia Schnitzler, keramik
Produktion och försäljning av keramik, både bruksgods och konst
Välkommen att titta in i min
verkstad, se min produktion och
handla närproducerad keramik.

RÖRSTRAND
MUSEUM

Fabriksgatan 4, Rörstrand center
Jacqueline Lynd
Under Konstafton 2016 lyfter
vi fram skisser av den irländska
konstnären Jacqueline Lynd.
Jackie Lynd finns i utställningen under delar av dagen.
I museets café erbjuds klassiskt afternoon tea och
KONSTPRAT vid två tillfällen. Se programsidan.
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LIDKÖPINGS FOLKETS HUS
Stenportsgatan 17

Petra Bauer
Kvinnor i kamp - en berättelse om socialism, kollektivitet,
motstånd och representation - en installation i folkets hus
foajé.
Kl. 14 presenterar Petra Bauer verket och idéerna bakom.
Konstnären och forskaren Petra Bauer doktorerade
nyligen med arbetet "Sisters! Making Film! Doing Politics!
2015 utsågs hon till en av Sveriges tre medverkande konstnärer i Venedigbiennalen. Petra är sedan 2016 professor i
konst, inriktning rörlig bild på Kungliga Konsthögskolan.
David Bowie Is
Kl. 18 - inspelad guidning från Victoria & Albert Museum
Per-Owe Saleryd använder flera olika uttrycksformer
i skapande: målar i akryl, litografi, täljer i trä. En mix av
dessa visas i foajén.
Alexander Adiels, illustratör och bildkonstnär med rötter i
Lidköping, nu bosatt i Stockholm. Visar målningar i foajén.
Marie-Louise B Gustafsson, verksam i ateljé Pilebo.
Visar målningar i foajén.
Bildgruppen 4780 - tre fotografer visar bilder i Gillastugan.

LIDKÖPINGS KONSTFÖRENING

80-årsjubilerande konstföreningen visar filmer i Folkan 2
under hela konstafton:
kl. 12 Sigrid och Isaac,
kl. 15 Peggy Guggenheim - Art Addict,
kl. 18 The Mystery of Picasso,
kl. 21 CJDG - en film om Carl Johan De Geer
Fri entré för alla i mån av plats
kl. 14 dragningen av medlemslotteriet, även det i folkets hus
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ATELJÉ DIDIER

Mellbygatan 12

George Didier
Portrait of houses, animals,
people and pets.
Education: Harrow School of Art,
Central School of Art & Design

LADUGÅRDEN

Skaragatan 14
		
Andreas Johansson
Peter Ivarsson
Vi fotograferar båda och jobbar
vidare i olika bildbehandlingsprogram.
Vi finner våra motiv i, människor,
natur, byggnader, övergivna platser och gamla rostiga
maskiner.

GRÖNA GLÄNTANS EKOBUTIK
och Elviras Nytt & Återbruk
Järnvägsgatan 7

Evelina Pilkvist
syr egendesignade barn- och vuxenkläder i retrotyger, återbrukade
tyger och ekologiska tyger. Ett
gläjdefyllt och färgsprakande återbruk med drivkraften sprungen ur
miljöengagemang och kreativt entreprenörskap.
Varje plagg är unikt, som ett litet konstverk.
Anna Tassinari
har med sin konst tagit sig an
”mixed media”-tekniken. Tavlorna innehåller verkligen en mix
av allehanda material allt från
återvunnet papper, rostiga spikar
och muttrar till gamla fina spetsar.
Varje tavla är unik och personlig, innehåller även ett citat eller
visdoms ord.
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KONSTPRAT

på VIGRUM restaurang
kl .18.00 och 19.00

Att skapa en konstsamling

Minnen från 33 år i Lidköpings konstliv

Kerstin Hallin

Tidigare antikvarie på Vänermuseet
MAT X KONST X KONSTPRAT X BILD

www.vigrum.com
nov

5
konstprat pÅ
sockerfabriken
Sockerbruket, entré C
12:00 - 24:00
Besök oss för en lunch 12.00-15.00 eller mingla
runt med en delikatesstallrik och någon
passande dryck från baren
Se utställningarna av Hannes och Nora hela
dagen. Lyssna på konstnären, pedagogen och
konstvetaren Erling Öhrnell's föreläsning om
vardagsmöten kl 19.00 eller 20.00
Välkomna önskar
Jonas och Ole med vänner!
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SOLHAGA ATELJÉ
Kvarnegårdsgatan

Barbro Skantze. Måleri

SOCKERFABRIKEN
Sockerbruket

Hannes Elisson.
Concept art. Digitalt måleri.
Utbildar sig till dataspelsgrafiker
på Playground Squad i Falun. Har
tidigare gått på KV:s konstskola i
Göteborg och Skövde konstskola.
Nora Eriksson
Studerar andra året med konstfoto utanför Malmö. Gillar att jobba
med identitet genom att använda
olika tekniker med allt från abstrakta bilder till att ta hjälpa av
scannern.
RESTAURANGEN är öppen med en specialmeny under
hela Konstafton.
KONSTPRAT vid två tillfällen. Se kalendersidan.

GALLERI REKVISITA
Rörstrand center

Petra Kjellner
I galleri Rekvisita, på Rörstrand
Center, hittar ni Petra Kjellners
måleri och fotografi.
Expressiva, abstrakta och figurativa bilder målade med kromteknik
på spegelpapper.
Fantasifyllda vattenvärldar, naturens organiska detaljer,
människo- och djurgestalter som tagit form
och fått liv i samklang med musik. Varmt välkomna in!

KLOCKAREGÅRDENS
KERAMIKVERKSTAD
Gösslunda

Nisse Holmström
I den vedugnsbrända keramiken
med askavlagringar och avtryck/
intryck lockar jag fram färger
och ytor som påminner om sten;
leran återförd till sitt ursprung genom vattnets och eldens
inverkan.
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PROGRAM

I år samlar vi alla programpunkter i ett kalendarium. Dagen
till ära har vi också bjudit in några föredragshållare att
prata på själv valda tema. Konstprat serveras kanske också
med tilltugg. Alla föredragen är gratis. Vill ni äta någonting
till väljer ni själva.

12.00 INVIGNING
Lidköpings kulturnämnds ordförande
Kjell Hedvall inviger årets Konstafton.
Elever från dansskolan INDEPENDANCE framför det special skrivna dansnummret COLOURS
till nyskriven musik av kompositören ULF
SÖDERBERG. Dansföreställningar även 13 och 14.
12-15 MEMORIA
Africa Coll och Helena Larsdotter
Minnesinlämning
14.00 KONSTNÄRSSAMTAL på Lidköpings konsthall
med Lina Selander, 2015 års svenska utställare
på Venedigbiennalen
15.00 KONSTPRAT på JUICY LOUNGE
Ett samtal om MEMORIA. Videoinstallation och interaktiv performance. Under konstafton kommer
vi, Africa Coll och Helena Larsdotter, att genomföra en videoinstallation och en interaktiv performance med
titel ”Memoria” kring torgbron i Lidköping. En
gemensam minnesmanifestation av vår existens
och länk i den långa kedjan av mänsklighet.
15.00 Föreläsning av Petra Bauer
Folkets Hus, 45 min
16.00 KONSTPRAT på Restaurang STRAND
Konsten att skriva konstböcker. Bo
Borg, konst - och litteraturvetare,
verksam som kulturjournalist,
kritiker och författare berättar om
några aktuella konstböcker.
16.00 Levande musik i Nicolaikyrkan
16.00 KONSTPRAT på JUICY LOUNGE
Ett samtal om MEMORIA.
Under konstafton 5 november 2016
kommer vi, Africa Coll och Helena Larsdotter att genomföra en
videoinstallation och en interaktiv
performance med titel ”MEMORIA” kring torgbron i Lidköping.
16.30 ”GREVINNAN MÖTER DRÄNGEN”
Lidköpings folkdansgille. Sockerbrukets foajé
17.00 LEVANDE MUSIK i Nicolaikyrkan
17.00 KONSTPRAT på Restaurang STRAND
Konsten att skriva konstböcker. Bo Borg, konst
- och litteraturvetare, verksam som kulturjournalist, kritiker och författare berättar om några
aktuella konstböcker.
17.00 KONSTPRAT på RÖRSTRAND KAFÈ
Konst som rubbade mina cirklar Johan Malmström berättar om några möten med konst som
förändrat han syn på både konsten och världen.
Johan Malmström är konstnär, bosatt i
Mellby utanför Lidköping.
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17-24 MEMORIA
Africa Coll och Helena Larsdotter
Konstfilm och interaktiv performance
18.00 ”GREVINNAN MÖTER DRÄNGEN”
Lidköpings folkdansgille Esplanadteatern
18.00 KONSTPRAT PÅ VIGRUM restaurang
Att skapa en konstsamling.
Minnen från 33 år i Lidköpings
konstliv. Kerstin Hallin. Tidigare
antikvarie på Vänermuseet.
18.00 KONSTPRAT på RÖRSTRAND KAFÈ
Konst som rubbade mina cirklar
Johan Malmström berättar om
några möten med konst som
förändrat han syn på både
konsten och världen.
Johan Malmström är konstnär, bosatt i
Mellby utanför Lidköping.
18.00 LEVANDE MUSIK i Nicolaikyrkan
19.00 KONSTPRAT PÅ VIGRUM restaurang
Att skapa en konstsamling. Minnen från 33 år
i Lidköpings konstliv. Kerstin Hallin. Tidigare
antikvarie på Vänermuseet.
19.00 KONSTPRAT på Restaurang
SOCKERFABRIKEN
Varför står skulpturen där på sin
bestämda plats, eller vad vill
väggmålningen kommunicera från
sin vägg? Vardagsmöten, vilka vi
inte tillmäter alltför stor betydelse kanske, men som ändå vill säga oss något.
Är vi beredda att möta dessa?
Erling Öhrnell, Konstnär, pedagog och konstvetare. Har utfört ett antal offentliga utsmyckningar, bokomslag och illustrationer i böcker.
Skriver om konst ur framförallt ett historiskt
perspektiv. Har sedan fyra somrar skulpturpromenader i Skövde, guidningar och föredrag
i bl a Varnhems klosterkyrka.
19.00 LEVANDE MUSIK i Nicolaikyrkan
20.00 LEVANDE MUSIK i Nicolaikyrkan
20.00 KONSTPRAT på Restaurang
SOCKERFABRIKEN
Varför står skulpturen där på sin bestämda
plats, eller vad vill väggmålningen kommunicera från sin vägg? Vardagsmöten, vilka vi inte
tillmäter alltför stor betydelse kanske, men
som ändå vill säga oss något. Är vi beredda att
möta dessa?
Erling Öhrnell, Konstnär, pedagog och konstvetare.
21.00 LEVANDE MUSIK i Nicolaikyrkan
22.00 MEMORIA
Africa Coll och Helena Larsdotter
Minnes- och ljusutlämning
23.00 MEMORIA
Africa Coll och Helena Larsdotter
Minnesutkastning i Lidan
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NBV

Fabriksgatan 4, Rörstrand center
Deltagarna från NBV:s grafik- och
målarkurser visar sina arbeten.
Kom och se hur den stora ateljén
för en dag förvandlas till en konstsalong där de ca 40
kursdeltagarna fyller väggarna
med en explosion av färg, form och uttryck!

ATELJÉ JAKOBSTORP
Jakobstorp, Örslösarondellen

Ingan Lindhe
Välkommen till min ateljé vid
Toftabäcken där jag tänder upp
i höstmörkret. Jag arbetar med
oljefärg på duk i stora och små
format. Målningarna tillkommer
under en dialog med duken och avsikten är att finna balans i färg, form och rytm. Kom och upplev och bli berörd!

INDEPENDANCE
ACADEMY
Sockerbruksgatan 3

Johan Malmström visar tre
målningar.
Sofie Edholm
Ställer ut akvarellmålningar.
"Att genom färg och form spegla nyanserade stämningar
och flyktiga ögonblick väcker nyfikenheten och skaparglädjen. Att färgen tillåts ta sitt naturliga utrymme och
ibland låta den välja sin egen väg skapar dynamik och
glädjefylld känsla av frihet." Sofia Edholm uppvuxen i Lidköping. Bosatt och verksam i Stockholm.
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FINE ART
PHOTOGRAPHY

Sockerbruksgatan 3 Lidköping
Monika Manowska började sin
fotograf resa i början på 2006 då
hon köpte sin första digitala kamera.
Hon har vunnit priser för sina
barnporträtt. Hennes fotograferingar är inte traditionella utan blandas med allvar och bus
med rekvisita och smink. Sedan 2014 fotograferar Monika
i sin fina dagsljusstudio i Sockerbruksområdet.

LIDKÖPINGS
KONSTHALL
Stenportsgatan 11

Lina Selander, video.
Vinterns utställning i Lidköpings
Konsthall är Sveriges representant
för Venedigbiennalen 2015
kl 13.00 Invigning med Lina Selander.
kl 14.00 Konstnärssamtal
Lina Selanders filmer och installationer tar ofta sin utgångspunkt i historiska brytpunkter. Ett system eller en
fysisk plats kollapsar och något nytt tar form; den analoga
filmens berättande gentemot den digitala, ett politiskt eller ekonomiskt systems rämnande ned i ett annat. Verken
återkommer till frågor om bilden som minne, avtryck och
representation.

JUICY LOUNGE
Norra Torngatan 13
Barbro Skantze
Rodi Wintoniak
Inger Markström
Helena Turunen

LENA LINDAHL
Brynåsavägen 4

Design, konst till barn och vuxna
Välkommen att titta in i minateljé
och se vad jag jobbar med.
Här finns tavlor till vuxna och barn,
mängder av olika doppresenter,
lampskärmar med bollfransar, en
mängd olika sorters kort, glöggmuggar m.m.
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OMKULL

Sockerbruket
Medlemmar ur konsthantverksföreningen Omkull ställer ut på
caféet i Sockerbrukets bottenvåning. Välkomna att ta del av
keramik, skulpturer, bruksföremål,
målningar, skinn och läderarbeten.

HJÄLPMEDELSTEKNIK BUTIK
Fabriksgatan 4

Alexander Wångdahl
Samspelet mellan kropp och
sinne ligger i fokus och genom
sina verk uttrycker Alexander
olika känslor, sinnestillstånd och
psykologiska fenomen som de flesta människor känner till
men som ord sällan kan uttrycka.

GREVEGARDEN

Norra Härene, Grevegården
Monica Smedman
Per- Owe Saleryd
är hobbyfotograferna som letar
motiv i det lilla, ofta med mobilkameran som redskap. Temat för
utställningen på Grevegården är
"Rost och speglingar".

GÅRDSGALLERIET
Erland Kafles väg 21

Ellen Lindström
Geovanny Hägg
Josef Lindström
Angelica Lindström
Lasse Lindström
Välkomna till det lilla gårdsgalleriet på Erland Kafles väg 21,
där en värld av mystik öppnat sig dagen och kvällen till ära.
Tavlor, skulpturer och fotografier blandas i finstämt färgsprakande funderingar över det främmande bekanta.

GREENHOUSE
TREASURE

Växthuset på Ekebladsvägen 16,
Dalängen
Kristin Forsblad visar smycken
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Mat

Konstlunch kl 12-15 .............149 kr
Konstsoppa kl 15-24 ............ 99 kr

Konst

KONSTPRAT PÅ STRAND

Konsten att skriva konstböcker | kl 16, 17

Bo Borg - konst och litteraturvetare, verksam som
kulturjournalist, kritiker och författare berättar om
några aktuella konstböcker.

Fotoutställning Daniel Ström

Musik
34 JAZZMINUTER

Rörstrand Centers favoritfotograf ställer ut.

Gustav Dalemo trio | kl 19, 20, 21

Välkommen

Strand Matsalar öppet Konstafton kl 12-24

www.r-strand.se | 0510-225 00 | mail@r-strand.se

MEMORIA
Torgbron

Videoinstallation och interaktiv performance
Africa Coll och Helena Larsdotter
Det oändligt cirkulerande vattnet är minnesbäraren av
tankar och liv i alla tider.
Så många dagar. Så många skikt. Så många minnen som
vittnar om att vi varit här.
Att vi är bevarade. Att det varit värt.
12-15
17-24
22.00
23 .00

Minnesinlämning
Konstfilm och in teraktiv preformence
Minnes- och ljusutlämning
Minnesutkast i Lidan
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