”Det sökta paradiset – Naivister i Nicaragua”
Utställning den 28 aug – 23 september 2015 på stadsbiblioteket i Lund
I mitten av 60-talet bosatte sig Ernesto Cardenal, poet och präst, på ögruppen Solentiname i den
stora Nicaraguasjön. Han startade en dialog med människorna om deras levnadssituation, om politik,
om Nicaragua. Han och tog initiativ till hantverk och målning, skola och bibliotek.
Cardenal gav bönderna färg, penslar och pannå. Hämtade dit konstnärsvänner som kunde undervisa
dem i teknik. De flesta målarna är självlärda bönder, män och kvinnor, som åskådliggör sin vardag
och sina sysslor genom ett naivistiskt bildspråk. De berättar om det som ligger närmast dem: husen,
vattnet, jorden, fåglarna och festerna. (Texten byggd på presentation i katalogen ”Det sökta paradiset”
Naivistiska målningar från Nicaragua, 1988, Landskrona Museum)

Utställningen är ett samarrangemang mellan Vänortsföreningen Lund-Leon, stadsbiblioteket och
Folkuniversitetet. Varmt tack till Landskrona Museum som generöst lånat ut målningarna ur sina
samlingar och bistått med sin kompetens.

Utställningen invigs fredagen den 28 aug kl 16.00-17.35
Kommunfullmäktiges ordförande och Nicaraguavännen Lennart Prytz öppnar utställningen. Cecilia
Nelson ger en personlig kommentar och Blåskvintetten Fem vindar från Lunds Kulturskola inleder
med klassisk musik av Mozart, Haydn, Hector Villa-Lobos, m fl.

Alvaro Gaitán, Paisaje Campesino 1988 Dario Zamora, Ordenando la vaca
(Korna mjölkas) 1987

Program under utställningstiden
2/9 kl 18.00 Lyssna på musik från Nicaragua!

Röda kapellet spelar i Atriumgården

Blåsorkestern Röda Kapellet är en av få orkestrar i Lund, som spelar musik från Nicaragua. Röda
Kapellet framför musik från Nicaragua eller med annan anknytning till landet i Atriet och ger kort
presentation av melodierna.
9/9 kl 18.00 Visning på svenska av utställningen ”Det sökta paradiset - Naivister i Nicaragua” av
konstpedagogen Elisabet Carlström.
kl 19.00 Visning på spanska av Alfredo Mendoza, Vänortsföreningen Lund-León.

17/9 kl.18.00-19.45 ”Låt bara eunucken fnysa….” Rubén Darío – Poet, essayist, diplomat,
banbrytande vid modernismens genombrott.
(ett samarrangemang med Folkuniversitetet) i Atriumgården
Den danske författaren, poeten och översättaren Gorm Rasmussen presenterar sin nyöversättning till
danska av Nicaraguas nationalskald och en av det spanska språkets stora skalder ” Rubén Darío – i
udvalg”. Läs mer på www.centralamerika.dk

Rubén Darío och hans danska översättare Gorm Rasmussen
Alla program är samarrangemang mellan Vänortsföreningen Lund-León och Stadsbiblioteket.

Programmet finns även i Bibliotekets höstprogam som man når genom Stadsbibliotekets portal
http://biblioteksportalen.lund.se/web/arena/program-for-vuxna-och-unga eller hämtar på något
av biblioteken i Lund.

Några fler exempel från utställningen

Aurora De Espinoza, Lavanderas de Masaya
(Tvätterskorna från Masaya)

