
Denna första kabaré gavs vid tre tillfällen hösten 2005 och våren 2006. 
Affischen är rekonstruerad i efterhand och bygger på ett foto av 

huvudpjäsen i Bitte Jonassons Ruben Nilsson-monument i Örby slottspark. 
Fotot på bilden är taget av Bitte själv; här är det något beskuret. 



Denna finska kabaré hade Jörgen Hammars konstnärskap i fokus och byggde främst 
på hans Kalevalaillustrationer. I flera av hans sviter av laveringar illustreras den 

berömda scenen ur Kalevalas 50:e sång, där Marjatta i skogen möter ett lingon - ett 
möte hon blir gravid av. Den bild som nu pryder affischen är kraftigt beskuren.



Den ryska konstnärskabarén ställde Kerro Holmbergs konstnäskap i fokus, såväl i bild som i 
dikt. Kvällen ville påminna om de kontsnärligt-litterära kabaréerna i Ryssland, från ”Den 

herrelösa hunden" i Sankt Petersburg till ”Poeternas kafé” i Moskva. Affischen visar Kerros 
porträtt av Ljubov Popova från omslaget till diktsamlingen "Och du ser den" (2005).



En kabaré om tangon som mångkulturellt fenomen - danstangons och kabarétangons 
vandringar över kontinenterna - utan något särskilt konstnärskap i fokus. Bilden på affischen 

bygger på Sigfredo Pastors målning "Förstadsbandonéon" (Bandoneón arrabalero). De 
inmonterade fåglarna bygger på Brutus Östlings fotostudier av flygande fåglar.



En kabaré om jazzen och den konstnärliga modernismen, med utgångspunkt i 
Georg Suttners konstnärskap, apropå pågående utställning år 2008. Affischbilden 

visar Suttners målning "Gul jazz" (1986) - här starkt beskuren - baserad på ett tidigt 
minne från Louis Armstrongs och Jack Teagardens gästspel i Göteborg.



Corneliskabarén ställde Bitte Jonason-Åkerlunds konstnärskap i 
fokus med anledning av hennes Vreeswijk-monument vid Mäster 

Mikaels gata. Fotot som visar skulpturen i samspråk med en kvinnlig 
spelman, är taget av Bitte själv. Det är här kraftigt beskuret.



Denna första kabaré med Outi Heiskanens konstnärskap som 
huvudföremål gavs 2009, i anledning av pågående utställning av verk 

av Heiskanen och av Janne Laine. Bilden visar en av Outis många 
trolska djurbilder, en lavering som här återges i något beskuret skick.



Våren 2010 firades femårsjubileum för Cabaret Cupido med en kavalkad av minnesvärda 
nummer från de gångna årens föreställningar. Bilden utgår från Sven Hultqvists skyltmålning, 

där texten "Galleri Cupido" ersatts av "Cabaret Cupido". Denna bild har sedan använts på olika 
sätt under årens lopp - än med texten "Cabaret Cupido", än med "Cupidos Vänner". Men för 

själva kabaréaffischerna har dock mer specifika bildillustrationer föredragits.



En kabaré hösten 2010 med Eva Lagerheims konstnärskap i centrum - keramisk skulptur, 
lergöksokarinor, sång och talad röstkonst. Bilden visar en av Evas lergöksharar, känd för 
att i själva den halländska människodalen - Alf Hambes poetiska landskap - ha framfört 

dennes "Visa i molom". Fotot är taget av Eva själv, här något beskuret.



Vintern 2010-2011 anordnades denna föreställning med anledning av pågående 
utställning av Rosa Liksoms arbeten. Titeln "Paradis ultra light" är tagen från 
hennes novellsamling med samma namn. Bilden med den inramande frisen av 

korkpistoler är tagen från hennes serie av porslinsmålningar, "Finlandia".



En vårkabaré 2011, om tidig och förnyad modernism, med viss tyngdpunkt på 
Asger Jorn, Cobragruppen, Jörgen Nash et consortes, med tanke på föreningens 

planerade konstresa till Köpenhamn. Som affischbild förekommer ännu en 
manipulation av Sven Lundqvists skyltkupidon, nu med lövad krans.



En andra Outi Heiskanen-kabaré, med starka inslag av dans och performance. Titelns 
"Apans väg" utgår från ett av Outis prosastycken som översattes och reciterades av Bengt 

Höglund. För flera genomgående inslag av tap-dance av Outis dotter Katariina och 
dottersonen Ilmo Simonsen hade ett speciellt dansgolv byggts upp i nedre gallerirummet.



En dansk kabaré, med konstresan till Köpenhamn i bakgrunden. Tyngdpunkt på "de gyllene åren" 
i dansk revy- och kabaréhistoria, med starka internationella impulser före, under och efter den 

tyska ockupationen. Bilden är hämtad från omslaget till Jens August Schades roman "Mennesker 
mödes og söd musik opstår i hjertet" (1944), med teckning av signaturen Anne-Grete.



En tantkabaré i anslutning till pågående utställning av Susanna Arwin. 
Programmets gavs först hösten 2012 - då utan Susanna - och sedan under 
2013 med Susanna som deltagande, men Bengt Höglund som frånvarande.



Ett kabaréprogram om Stockholm 2013, med anledning av Cupidos samlingsutställning 
av Stockholmsmålningar. Affischen visar Elias Martins "Utsikt över Stockholm" (som 

inte ingick i utställningen). Titeln "Staden som simmar på vattnet" är hämtad från Selma 
Lagerlöfs klassiska inflygningssekvens över staden ur Nils Holgerssons resa.



En kabaré våren 2014 med fokus på Carinne Löfgren-Williams' 
konstnärskap, i anslutning till hennes nyutkomna bok "Det allomfattande 

penseldraget". Bilden visar en av hennes teckningar med kosmiskt 
djupperspektiv, hämtad ur boken. Bilden är här något beskuren.



En Taubeföreställning, med avsikt att nyupptäcka Taubes konstnäskap på alla 
sinnenas områden. Planerad som vårkabaré 2014 men flyttad till hösten samma år. 

Affischbilden är ett montage av Kurt Jungstedts teckningar av den spririggade 
"Ellinor". Titeln "Hör du hur bogsvallet brusar" är hämtad från distikonversen i "Vals 

på mysingen", en sång som utgjorde föreställningens genomgående ledmotiv.



Den artonde konstnärskabarén, våren 2015, firade Cabaret Cupidos tioårsjubileum 
med en kavalkad av highlights ur de gångna årens program. Bilden visar 

ytterligare en permutation av Sven Lundqvists kupidon - här med en tredubblad 
panoreringseffekt i den kärleksfulla överflygningen av vår kabaréhistoria.



Hösten 2015 är det äntligen dags för en Cupidokabaré med Paristematik. Äntligen, därför att en 
sådan länge stått på önskelistan ‐men också därför att det var i Paris kabaréns historia började 
på 1880‐talet, med Rodolphe Salis' Chat Noir och Aristide Bruants Mirliton. Föreställningen gör 
ljusfenomenen under Paris' himmel till sitt ledmotiv; på affischen ser vi en av Pisarros bilder från 
Boulevard Montmartre ‐ ett motiv han målade vid flera tillfällen, under olika dagrar och ljusfall. 


