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SKISSERNAS NIGHT FREDAG 15 NOVEMBER KL. 17–23, FRI ENTRÉ
Skissernas Museum i Lund bjuder åter igen in till Skissernas Night, en
gränsöverskridande fest med oväntade möten. Slovensk experimentell
folkmusik möter melankolisk nordisk jazz. Rökig r’nb fyller Birgit Rausings sal
och samtal om arkitektur delar utrymmet med poesi och performance.
Gert Wingårdh har varit verksam som arkitekt i över 40 år. Kontroversiell, våghalsig och
originell är några av de epitet han har fått genom åren. Tillsammans med Mark Isitt,
journalist och författare samtalar han under Skissernas Night om konst, arkitektur och
den kreativa processen.
Museet fylls av musik. På bryggan i svenska salen spelar Gustav Rosenbergs AMALIA
en perfekt kombination av traditionell jazz och nordisk melankoli. I Birgit Rausings sal
hörs slovenska bandet Široms drömliknande folkmusik, en färgsprakande väv av rytmer,
stämningar och melodier som framförs på instrument du inte visste fanns. Pheeyownah
en kreativ allkonstnär från Stockholm, som förutom att hon är artist även är producent,
låtskrivare och en av dansarna i dans och performancegruppen JUCK, framför sin rökiga
r’nb med poetiska texter, tunga beats och slingrande melodier.
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Malmötxt är en plattform för uppläsning och diskussion av texter relevanta för alla som
intresserar sig för röster av vår tid. Skissernas Night gästas av Signe Gjessing som med
sitt unika tonfall och tilltal utmärkt sig som en av Danmarks främsta och viktigaste poeter.
Vi räknar med att få höra material från hennes rykande färska diktsamling Tractatus
Philosophico-Poeticus.
Klara Ström använder sin röst för att undersöka intimitet och känslor. Genom materialoch ordforskning refererar hon till såväl populärkulturella som historiska bilder och texter.
I hennes verk blandas prosa, poesi och sångtext med scenografiska installationer och
skulptur. På Skissernas Night visar hon the key is to ignite, the firewood before the night.
Guidade visningar – ett verk, en konstnär!
Runt om i utställningarna berättar museets guider allt de kan om en konstnär och ett verk
under loppet av 15 minuter. Varje hel- och halvtimme.
I foajén möts besökaren av Retreat Radio, en oberoende radiokanal med bas i Malmö
som omfamnar det experimentella och alternativa. Här representerade av Jonte Prippz,
SAATANS KVINNA och Malin Bobo.
Dessutom: The Out of Body Experience – pop-up performance och visuals av Olof
Werngren.
Om Skissernas Night
Två gånger om året bjuder Skissernas Museum in till Skissernas Night, en helkväll med fri
entré då museet bjuder på ett brett program med konstupplevelser, samtal om kreativa
processer, musik, performance, workshops och mycket mer. Skissernas Night är ett
återkommande arrangemang sedan museet nyöppnade 2017 och har lockat tusentals
besökare. Tanken med dessa kvällar är att sänka tröskeln för ett museibesök, skapa en
plats för möten över generationsgränserna och erbjuda ett brett program som skapar nya
och överraskande sätt att uppleva konsten!
Programtider finns att läsa på skissernasmuseum.se
För mer information och intervjuförfrågningar kontakta:
Katarina Lilliequist, kommunikatör, katarina.lilliequist@skissernasmuseum.lu.se,
046 222 17 56
Pressbilder: www.skissernasmuseum.se/om-museet/press/

Skissernas Night genomförs med stöd av Sparbanken Skånes
ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn.
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