
Den pågående pandemin gjorde att stora delar av 

vårens program tyvärr fick ställas in.

I början av juni skickade vi ut Information i Coronatid 

2020 till medlemmarna. Där skrev vi också om 

planeringen av höstens program. Detta skulle skickas 

ut lite senare än vanligt med hänsyn till osäkerhet 

om kommande restriktioner och höstens tillgängliga 

konstutbud.

Nu har vi lagt ett pussel med olika aktiviteter 

under hösten och tagit stor hänsyn till de praktiska 

förutsättningarna. Vi är optimistiska och håller 

fast vid ambitionen att erbjuda medlemmarna 

ett varierat program med intressanta konst- och 

kulturupplevelser.

Detta är Ystads konstförenings program för hösten 

2020 med all praktisk information.

Den planerade och uppskjutna konst- och kulturresan 

till södra Danmark och norra Tyskland hoppades vi 

kunna genomföra den 11-13 september. Efter samråd 

med Scandorama kan den, med hänsyn till de yttre 

omständigheterna, tyvärr inte genomföras.

I september blir det ett engagerat föredrag på temat 

”Konst uppåt väggarna”, på konstmuseet.

I slutet av september får vi en förhandstitt på den 

renoverade Saluhallen i Ystad och en kulturhistorisk 

kväll där.

Påskrundan missade vi under våren. Istället blir det 

en Hemlig Höstrunda under oktober.

Under oktober arrangeras också en visning av Gert 

Aspelinutställningen på konstmuseet.

I slutet av oktober lyssnar vi till ett föredrag på 

konstmuseet om den senaste digitala utvecklingen av 

tekniken inom konsten.

I november är det en workshop på konstmuseet med 

konstnären Signe Johannessens konst.

Ystad får en ny skola, ”Källan”, som kompletterats 

med ny konst. I december ser vi där konsten och hör 

om processen för att få den på plats.                                                                                                                                 

Konstföreningens stora konstlotteri avslutar 

programmet i december.

Konstföreningens medlemmar har förmånen att alltid 

ha fritt inträde till Ystads konstmuseum och höstens 

konsthändelser med konstmuseet som arrangör 

liksom till arrangemangen ”På tal om konst – aktuella 

frågor och möten i konstens värld”. 

På sista sidan i programmet finns annan viktig 

information för dig som medlem i föreningen.

Välkommen att delta i aktiviteterna.

Vi önskar alla redan nu en fin höst tillsammans med 

Ystads konstförening.

Styrelsen för Ystads konstförening

Konstprogrammet för hösten 2020



SEPTEMBER

Konst uppåt väggarna
Onsdagen den 16 september kl. 
18.00–19.30 träffas vi i Hörsalen på 
Ystads konstmuseum för ett föredrag 

med läkaren och konstsamlaren Lars-
Olof Tobiasson. Rubriken är: Konst 

uppåt väggarna. Lars-Olof kommer att 

berätta om sin konst, som i huvudsak 

är föreställande och som han önskar 

ska väcka tankar, reaktioner och gärna 

också reta upp. Fokus är amerikansk 

konst från 1900-talet.

2015 genomförde konstföreningen 

en konstresa med exklusiva hemma-

hos-besök hos konstsamlare. Besöket 

hos Lars Olof Tobiasson blev mycket 

uppskattat.

Pris: 100:-/person för arrangemanget 

inkl. dryck och mingel.

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
måndagen den 24 augusti till  
Ingrid Jenderus,  

073-9738258, ingridiystad@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 

arrangemanget på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller 

Swish-nr 1235780739. 
Ange ditt namn och vad det gäller.

Saluhallen i Ystad, en 
kulturhistorisk kväll
Onsdagen den 30 september kl. 
18.00–19.30 får vi en förhandstitt i den 

nyrenoverade saluhallen i Ystad.

Saluhallen uppfördes 1907 – 1908 och 

ritades av stadsarkitekten Peter Boisen.

Under 1800-talets andra hälft började 

man i Europa och i Sverige att flytta 

över en del av torghandeln till mera 

hygieniska och klimatskyddade 

saluhallar. Orsaken var bland annat 

grasserande epidemier, men också 

för att skydda matvaror för väder och 

vind. Man hade helt enkelt insett att 

det behövdes en bättre hantering av 

livsmedel.

En saluhall skulle byggas hög och luftig 

och med tjocka stenväggar så att hettan 

på sommaren och kylan på vintern 

kunde stängas ute. Stadens saluhall 

signalerade något nytt och imponerande 

för tiden. I Ystad blev den ett markant 

inslag i centrum.

Förändringen av detaljhandeln gjorde att 

saluhallarna förlorade sin roll i de flesta 

städer, så också i Ystad.

De nuvarande ägarna till Saluhallen i 

Ystad, Anders Kullberg och Francesca 

Goretti har genomfört ett omfattande 

renoveringsarbete för att få tillbaka det 

ursprungliga skicket. De kommer att 

berätta om det mödosamma arbetet, 

men också ge oss sina tankar om det 

kommande innehållet.

Pris: 100:-/person för arrangemanget 

inkl. dryck och mingel.

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
måndagen den 7 september till  
Gertrud Olsson,  

0705-120135, gertrud.olsson2@
comhem.se

Betalning senast en vecka innan 

arrangemanget på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller 

Swish-nr 1235780739. 
Ange ditt namn och vad det gäller.

OKTOBER

En Hemlig Höstrunda
Vår planerade Hemliga Påskrunda 

fick tyvärr ställas in på grund av 

restriktionerna under Coronapandemin. 

Nu gör vi istället ett nytt försök med en 

motsvarande Hemlig Höstrunda. 

Söndagen den 4 oktober gör vi 

tillsammans en, som vi hoppas, mycket 

populär rundtur med buss och besöker 

ett antal konstnärer och utställningar. 

Under resan brukar det bli många 

överraskningar. Vart turen går och till 

vem får du reda på under resans gång. 

Bussen avgår kl. 09.00 från Hamnplanen 

söder om Ystads järnvägsstation. Vi är, 

efter busslotteri och mingel med dryck 

och tilltugg, tillbaka i Ystad vid 18-tiden. 

Pris: 550:-/person för resa, 

morgonkaffe, lunch och mingel. 

Max 30 personer. Anmälan tidigast 
måndagen den 14 september till  
Lars Carmén,  

0734-453330, lars.carmen@hotmail.se

Betalning senast en vecka innan resan 

på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller 

Swish-nr 1235780739. 
Ange ditt namn och vad det gäller.

Specialvisning av Gert 
Aspelinutställningen
Onsdagen den 14 oktober kl.13.00–
15.00 blir det på Ystads konstmuseum 

en visning av utställningen Minnets 

topografi med konst av Gert Aspelin. 

Vid konstnärens bortgång 2018 fick 

konstmuseet en generös donation av 

hans konst. Konstnären hade en ständig 

dialog med sitt landskap. I utställningen 

beskrivs en plats, en konstnär och det 

kontinuerliga arbetet med att avbilda ett 

ombytligt motiv som sedan blir vackra, 

noggrant kartlagda kontverk. 

Alexandra Fredriksson, som är 

intendent på konstmuseet och ansvarar 

för utställningen, kommer att berätta för 

oss om de utgångspunkter som styrt 

urvalet. 

Pris: 50:-/person för visning och 

eftermiddagsfika.

Max 15 personer. Anmälan tidigast 
måndagen den 28 september till  
Gertrud Olsson,  

0705-120135, gertrud.olsson2@
comhem.se

Betalning senast en vecka innan 

arrangemanget på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller 

Swish-nr 1235780739. 
Ange ditt namn och vad det gäller.

Föredrag om gränsen mellan 
konst och den förstärkta 
verklighet som kan skapas 
genom ny teknik
Söndagen den 25 oktober kl. 13.30–
15.30 blir det ett spännande föredrag av 

Mathias Jansson i Hörsalen på Ystads 
konstmuseum.

Mathias Jansson är webbredaktör 

och konstkritiker vid Sveriges 

konstföreningar. Han kommer att ge 

oss en inblick i konstens virtuella värld 

och ställa frågan om konstens framtid 

också finns i en digital form. Med hjälp 

av ny teknik skapas eller illustreras 

för närvarande konst på olika sätt och 

Mathias kommer att visa oss många 

praktiska exempel och jämförelser. 

Den tekniska utvecklingen är snabb 



och innehåller både möjligheter och 

utmaningar. Var går till exempel 

gränsen mellan konst och den förstärkta 

verklighet som kan skapas genom 

ny teknik? Är detta början på en ny 

konstriktning eller ytterligare ett tekniskt 

hjälpmedel inom konsten?

Mathias skulle ha hållit det här 

föredraget under föreningens årsmöte 

i mars. Inslaget ställdes in på grund av 

pandemin.

Pris: 100:-/person för arrangemanget 

inkl. dryck och mingel.

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
måndagen den 5 oktober till  
Ingrid Jenderus,  

073-9738258, ingridiystad@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 

arrangemanget på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller 

Swish-nr 1235780739. 
Ange ditt namn och vad det gäller.

NOVEMBER

workshop under 
utställningen Trofé
Onsdagen den 25 november kl. 
13.00–15.00 arrangeras på Ystads 
konstmuseum en workshop med ett 

tema kring den pågående utställningen 

Trofé, som är en stor separatutställning 

med den norska konstnären Signe 

Johannessen.

I utställningen undersöker konstnären 

den outtömliga frågan om vad det 

betyder att vara mänsklig. Titeln Trofé 

associerar till de inslag av jakt, erotik, 

värde och makt som utställningen 

innehåller. I utställningen visas 

förhållandet mellan människa, djur och 

natur genom science fiction-liknande 

världar av video, ljud och skulpturer där 

dokumentärt och fiktivt material flätas 

samman.

Julia Björnberg, som är intendent på 

konstmuseet, ansvarar för utställningen.

Pris: 50:-/person för workshop och 

eftermiddagsfika.

Max 15 personer. Anmälan tidigast 
måndagen den 9 november till  
Ingrid Jenderus,  

073-9738258, ingridiystad@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 

arrangemanget på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller 

Swish-nr 1235780739. 
Ange ditt namn och vad det gäller.

DECEMBER

Nya skolan ”Källan” med 
ny konst och policy om 
investering i konst
När det här programmet tryckes kan vi 

tyvärr inte ge ett exakt datum för det här 

arrangemanget.

Men i mitten av december planerar vi ett 

spännande besök under en eftermiddag 

på den alldeles nya skolan Källan i 

Ystad. Skolan ligger ca 200 meter norr 

om Ystad Arena.

Ystads kommun har en policy att 

arbeta enligt enprocentregeln för 

byggnadsanknuten konst. Det 

innebär att konst ska vara en del 

av byggprocessen och ha en tydlig 

anknytning till ny- och ombyggnad i 

kommunens investeringsprojekt. Det är 

därför vi gör ett besök på den nya skolan 

Källan. Vi får också en genomgång av 

policyn.

I ett konstprogram för Källan har två 

konstnärer, Thale Vangen och Rina Eide 

Lövaasen, skapat konstverk i samarbete 

med bl.a. elever. Vi får en beskrivning av 

konstverken.

Dessa har uppförts med stöd av Statens 

konstråd för att inspirera till utvecklingen 

av offentlig konst och konstens 

betydelse för en god livsmiljö.

Pris: 150:-/person för arrangemanget 

inkl. dryck och mingel. 

Max 30 personer. Anmälan tidigast 
måndagen den 30 november till  
Gertrud Olsson,  

0705-120135, gertrud.olsson2@
comhem.se  

Då får du också veta exakt datum och 

tid.

Betalning senast en vecka innan 

arrangemanget på föreningens  

bankgiro 5163-2602 eller 

Swish-nr 1235780739. 
Ange ditt namn och vad det gäller.

Om du åker kollektivt, tar du buss 
nummer 3 från stationen mot 
Backaskolan och stiger av vid 
hållplats Ystad Arena eller hållplats 
Aulingatan. Källan ligger mellan dessa 
två hållplatser. Buss nr 3 avgår från 
stationen 2 ggr/timme (XX:03 och 
XX:33).

Årets konstlotteri
Söndagen den 13 december kl. 14.00 

är det invigning och vernissage på 

Ystads konstmuseum av årets vinster i 

Ystads konstförenings stora konstlotteri. 

Det bjuds på dryck och tilltugg. 

Vernissagen pågår till kl. 16.00. 

Ett par av konstnärerna vars verk 

ingår i konstlotteriet, berättar om sin 

verksamhet.

Vinnarna i konstlotteriet meddelas 

personligen. Utställningen pågår en 

vecka. Vinstutdelningen äger rum 

söndagen den 20 december och startar 

kl. 14.00. Du väljer efter den turordning 

som du fått i dragningen av Notarius 

Publicus. Kom därför i god tid och 

bevaka din plats i turordningen.

Inom ramen för Spellagens (fd 

Lotterilagen) förutsättningar går hälften 

av den årliga medlemsavgiften till 

konstföreningens inköp av de årliga 

lotterivinsterna.

Måste du avboka en konstresa tar vi en 
avgift om 250 kronor för kostnaden för 
bussplatsen.

Under hösten arrangerar Ystads konstmuseum tillsammans med Ystads konstförening i konstmuseets Hörsal under två torsdagar 
arrangemangen ”På tal om konst – aktuella frågor och möten i konstens värld”. Dessa är gratis för föreningens medlemmar. 

Torsdagen den 29 oktober kl. 18.00–19.30. Visning och diskussion kring aktuell utställning. 

Torsdagen den 26 november kl. 18.00–19.30. Den offentliga konsten i Ystad och dess miljöer.



Ystads konstförening 
arrangerar 

• Konstresor i vårt närområde, 
nationellt och utomlands 

• Hemliga konstrundor med 
ateljébesök

• Busslotterier på våra konstresor

• Konst- och kulturafton på hösten 

• Stort konstlotteri med vernissage i 
december 

• Konstcirklar, seminarier och 
föreläsningar

som medlem

• får du inbjudan till konstföreningens 
arrangemang 

• deltar du i konstföreningens stora 
konstlotteri med vernissage

• har du gratis inträde till konstmuseet

• blir du inbjuden till konstmuseets 
vernissager

• har du 10 % rabatt i museibutiken

• träffar du konstintresserade vänner

• träffar du verksamma konstnärer

• stöder du Ystads konstmuseum

Medlemskap

Så här gör du för att bli medlem eller 

fortsätta vara medlem:

Betala den årliga medlemsavgiften på 

föreningens bankgiro  

5163-2602, eller Swish-nr 1235780739 

för att som medlem kunna delta i 

föreningens aktiviteter.

Medlemsavgiften för 2020 är 175:-/
person, som också berättigar till en lott i 

föreningens stora konstlotteri.

Kom ihåg att skriva ditt namn, 

postadress, e-postadress och 

telefonnummer.

Ditt medlemskort hämtar du i 

konstmuseets reception, när betalningen 

registrerats.

Avgiften för medlemskap gäller för 

kalenderår.

Vid förändringar av adresser m.m. 

skicka information till medlemsregistret. 

ystadskonstforening@gmail.com 

Gå in på vår hemsida 

www.ystadskonstforening.se 

Där finns mycket information om vad 

som händer.

Du hittar oss också på 

www.facebook.com/
YstadsKonstförening

För information om Ystads 

konstmuseums aktiviteter se: 

www.konstmuseet.ystad.se

Ystads konstförening 

c/o Ystads konstmuseum 

S:t Knuts torg, 271 80 Ystad 

0411-57 72 85

Ystads konstförenings 
styrelse 2020

Ordförande, programgruppen
Lars Carmén,  
lars.carmen@hotmail.se,  

0734-453330 

Vice ordförande, 
sammankallande 
inköpsgruppen
Berit Meyer,  
berit.meyer@outlook.com,  

0733-503003

Kassör, inköpsgruppen
Annastina Tell-Forsselius,  
annastina.tell.forsselius@gmail.com, 

0762-179683

Sekreterare
Annica Davidsson,  
annica.davidsson@gmail.com,  

070-6797836

Hemsidan
Håkan Fredén,  
hakan.freden@gmail.com,  

070-2583520

Programgruppen
Anna Holmbom,  
anna.holmbom@gmail.com,  

070-8341288

Sammankallande 
programgruppen
Gertrud Olsson,  
gertrud.olsson2@comhem.se, 

070-5120135

Inköpsgruppen
Sven Malmer,  
sture35@hotmail.com,  

070-5174230


