
Ystads konstförenings ambition är att erbjuda 
medlemmarna varierande program med 
intressanta konst- och kulturupplevelser.

Under förra året satte pandemin käppar i hjulet för 
den ambitionen. Restriktionerna, som förändrades 
över tiden, gjorde att några arrangemang kunde 
genomföras medan andra med nödvändighet fick 
ställas in. Föreningens konstlotteri i december 
ställdes också in då konstmuseet hölls stängt. Det 
lotteriet kommer istället att genomföras nu under 
våren. 

Året slutade i moll. Frånvaron av den kultur som vi 
kan uppleva tillsammans är stor. Trots osäkerheten 
vid planeringen är vi optimistiska inför 2021. 
Ambitionen finns kvar. Vi vill att den ska upplevas i 
vårens program. 

Detta är Ystads konstförenings program för våren 
2021. Inför respektive aktivitet kommer vi att ta 
hänsyn till då gällande restriktioner avseende antal 
deltagare.

Konstföreningen är även med och arrangerar 
andra aktiviteter som medlemmarna har gratis 
tillträde till. 

Under januari inleder vi vårens aktiviteter på Ystads 
konstmuseum med en workshop kring utställningen 
JEANNE.

Under februari har vi ett samtal med konstnärerna 
Mette Wide och Ola Åstrand, som berättar om sin 
konst och sitt konstnärskap.

Konstföreningens årliga konstlotteri bland 
medlemmarna flyttades från december och 
genomförs i mars.

I mars blir det en specialvisning på biografen 
Cinema 3 av spelfilmen ”Helene”. Den handlar 
om den finlandssvenska konstnären Helene 
Schjerfbeck.  

Vid föreningens årsmöte i mars blir det också 
ett spännande och efterlängtat föredrag om 
företaget Ystad – Metall, som hade betydelse för 
utvecklingen av svensk design och konsthantverk.

Det blir naturligtvis den populära Hemliga 
Påskrundan i april.

I maj arrangeras en konst- och kulturresa till norra 
Skåne.    

På sista sidan i programmet finns annan viktig 
information för dig som medlem i föreningen.

Föreningens medlemmar har som förmån att 
alltid ha fritt inträde till Ystads konstmuseum och 
till vårens konsthändelser med konstmuseet som 
arrangör liksom till arrangemangen ”På tal om 
konst” i mars och april.

Detta program är också den formella kallelsen 
till Ystads konstförenings årsmöte söndagen 
den 21 mars kl. 13.30 i Hörsalen på Ystads 
konstmuseum.

Välkommen att delta i aktiviteterna.

Vi önskar alla redan nu en härlig vår tillsammans 
med Ystads konstförening.

Styrelsen för Ystads konstförening

Vi ser gärna att medlemsavgiften för 2021, som är 175:-/person, betalas in senast den 31 mars. 
Medlemskapet ger möjlighet att delta i konstföreningens aktiviteter och många andra förmåner.

Konstprogrammet för våren 2021



JANUARI – Workshop kring 
utställningen och projektet 
JEANNE
Onsdagen den 27 januari 
kl.15.00–16.30 träffas vi på Ystads 
konstmuseum för en workshop 
tillsammans med tre ungdomar som 
skapat ett projekt och en utställning.

Namnet på båda är JEANNE och är 
producerade på eget initiativ av tre 
ungdomar från Ystad. Elsa Ottosson, 
Melanie Hall och Metta Ahlner läser 
andra året på Österportsgymnasiet 
och driver JEANNE på sin fritid. Deras 
målsättning är att inspirera andra 
ungdomar till kreativitet, skapande och 
att initiera egna projekt.

Utställningen JEANNE innehåller 
målningar i olja och akryl, fotografier 
samt teckningar. Fokus på utställningen 
ligger på att växa upp som tjej i dagens 
samhälle. Alla tankar och känslor 
som uppstår i utvecklingen från barn 
till ung vuxen. Programmet är främst 
riktat till skola via Kulturgarantin men 
under höstlovet hölls en workshop i 
konstnärligt skapande utifrån temat att 
vara ung idag.

Utställningen är producerad med stöd 
från EU-projektet La Source och i 
samarbete med Anna Norberg och 
Madelene Oldeman som arbetar med 
konstpedagogik och förmedling på 
Ystads konstmuseum.

Nu får vi möjlighet att vara en vuxen 
testgrupp vid workshopen.

Pris: Deltagande utan kostnad. 
Konstföreningen bjuder på 
eftermiddagsfika.

Max 10 personer. Anmälan tidigast 
den 13 januari till Ingrid Jendérus  
073-9738258, ingridiystad@gmail.com 

FEBRUARI – Samtal med 
konstnärer på konstmuseet
Onsdagen den 24 februari kl. 
18.00–19.30 träffas vi på Ystads 
konstmuseum för ett samtal med 
konstnärsparet Mette Wide och Ola 
Åstrand. 

Mette Wide är utbildad på 
Konsthögskolan i Malmö och arbetar 
med inriktning på måleri och collage. 
Ola Åstrand har sin konstutbildning på 
motsvarigheten i Göteborg, Valand. 
Hans inriktning är grafisk design, 
collage och teckning. Han har också 
gett ut Artists books med collage och 
texter. 

Båda har också en bred verksamhet 
med att utveckla andras utställningar 
och samlingsutställningar. En har varit 
utställningen om Ars Bomba på Ystads 
konstmuseum.

Trots sina olika inriktningar, så menar de 
att konst ska vara ”sinnesförändrande” 
och inte vara ett dekorativt element som 
matchar soffan. De tror att man alltid 
som konstnär måste utmana sig själv 
och våga mer.

Pris: 100:- för samtal, dryck och mingel.

Max 30 personer. Anmälan tidigast 
den 8 februari till Lars Carmén,  
0734-453330, lars.carmen@hotmail.se

Betalning senast en vecka innan 
arrangemanget på föreningens 
bankgiro 5163-2602 eller Swish-nr 
1235780739.

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

MARS – Konstlotteriet 2020
Söndagen den 7 mars kl. 14.00 är det 
på Ystads konstmuseum invigning och 
vernissage av utställningen av vinsterna 
i Ystads konstförenings stora konstlotteri 
för 2020. Eftersom konstmuseet var 
stängt i december har arrangemanget 
flyttats till detta datum.

Vernissagen den 7 mars pågår till 
kl. 16.00. Utställningen är därefter 
öppen en vecka under konstmuseets 
öppettider.

Vinnarna i konstlotteriet meddelas 
personligen. Vinstutdelningen äger rum 
söndagen den 14 mars 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 
Lotterilagens) förutsättningar går hälften 
av den årliga medlemsavgiften till 
konstföreningen till inköp av de årliga 
lotterivinsterna.

MARS – film om den 
finlandssvenska konstnären 
Helene Schjerfbeck
Onsdagen den 10 mars kl. 15.00–
17.00 blir det en specialvisning på 
Cinema 3 på Regementsområdet 
av den nya finska spelfilmen ”Helene”, 
som handlar om den finlandssvenska 
konstnären Helene Schjerfbeck. En till 
delar omstridd film. Bildspråket i filmen 
är ypperligt. En berättelse om konsten 
som uttryck och som många lever för.

Pris: 125:-

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 22 februari till Gertrud Olsson, 
0705-120135, gertrud.gertru@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 
arrangemanget på föreningens 
bankgiro 5163-2602 eller Swish-nr 
1235780739

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

Tips: Lokalbuss 2 går 
från järnvägsstationen till 
Regementsområdet.

Parkering finns för den som kör bil.

MARS – Årsmöte med gäst
Söndagen den 21 mars kl. 13.30–
15.30 äger konstföreningens årsmöte 
rum i Stora Hörsalen på Ystads 
konstmuseum med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar som ekonomisk 
redovisning och val av styrelse m.m.

Vår gäst är antikvarien Jonas Barros 
Eriksson, som kommer att hålla ett 
föredrag om Ystad-Metall 1919 – 
1969: När metallen satte Ystad på 
designkartan.

Jonas gav förra året ut en efterlängtad 
och väldokumenterad bok om företaget 
Ystad – Metall. Han grävde i många 
arkiv, letade på oväntade ställen och 
intervjuade släktingar till arbetare och 
anställda konstnärer för att kunna 
dokumentera underlag.



I boken skildrar han företagets historia 
med början på 1920- och 1930-talen när 
Ystad – Metallindustri började tillverka 
eftertraktade produkter i tenn, brons 
och mässing. Genom skickligt hantverk 
och nytänkande formgivning blev 
produkterna mycket uppmärksammade 
även internationellt.

En spännande och unik verksamhet, 
som nu fått sin historia beskriven. 

Du får en gratislott och deltar i 
utlottningen av ett konstverk vid mötet. 
Konstföreningen bjuder på kaffe och 
kaka. Ingen anmälan behövs.

APRIL – Hemliga Påskrundan
Söndagen den 11 april gör vi 
tillsammans en mycket populär rundtur 
med buss och besöker ett antal 
konstnärer och utställningar. 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:- för resa, morgonkaffe, lunch 
och mingel. 

Max 30 personer. Anmälan tidigast 
den 22 mars till Gertrud Olsson, 0705-
120135, gertrud.gertru@gmail.com

Betalning senast en vecka innan resan 
på föreningens bankgiro 5163-2602 
eller Swish-nr 1235780739.

Ange då ditt namn och datum för resan.

MAJ – Konst- och kulturresa 
till norra Skåne
Söndagen den 23 maj gör vi en 
heldagsutflykt till norra Skåne. Till ett 
område som vi tror många medlemmar 
har kvar att upptäcka. Vi besöker 
ateljéer, samlingar och en berömd 
kyrka.

Bussen avgår kl. 08.30 från 
Hamnplanen söder om Ystads 
järnvägsstation.

Vårt första besök är Ateljé Solglimten, 
som ligger söder om Löberöd. Det 
drivs av konstnärsparet Emanuel och 
Marianne Javelid, som arbetar med 
måleri respektive silversmycken.

Vi far vidare till Stiftsgården Åkersberg 
i Höör. Där ser vi en utställning med 
konstnären Jon Mills akvareller 
och kapellet som är utsmyckat av 
glaskonstnären Bertil Vallien. 

På nästa stopp, som är Perstorp, 
besöker vi Plastens Hus. Det är ett 
kulturhus med en utställning om 
produkter av plast från företaget 
Perstorp AB. Den visar utvecklingen 
från ättika till mängder av hushållets 
dagliga föremål. Vi får uppleva den 
spännande resan och se hur plasten har 
format vår tid och våra livsstilar. Det blir 
säkert många igenkännande intryck av 
formgivning och färger.

På Plastens Hus får vi också en visning 
av utställningen.

Vår lunch äter vi på anrika Spångens 
Gästgivargård, som ligger i närheten.

Därefter åker vi till Klippan och besöker 
S:t Petri kyrka som stod färdig 1966.

Den är ritad av arkitekten Sigurd 
Lewerentz (1885-1975). Han är en 
av Sveriges internationellt mest 

uppmärksammade arkitekter. Och 
den här kyrkan är ett av hans kända 
ikoniska verk. Hit vallfärdar många 
internationella arkitekter för att uppleva 
ett arkitektoniskt mästerverk. ”Där den 
yttersta enkelheten segrat”. Kyrkan och 
kyrkorummet väcker känslor. Vi får en 
visning av kyrkan.

Sigurd Lewerentz var bland mycket 
annat med och skapade den berömda 
Skogskyrkogården i Stockholm och 
Malmö Stadsteater.

Samtidigt med vårt besök pågår en 
samlingsutställning om honom och 
hans verk på arkitekturmuseet ArtDes 
i Stockholm med det talande namnet 
”Architekt of Death and Life”.    

 I närheten ligger konsthallen i 
Klippan. Här pågår en utställning med 
keramikern Yayoi Kiyota Malm, som 
arbetar med tekniken stengods.

På vår väg tillbaka till Ystad har vi 
eftermiddagsmingel och busslotteri i en 
naturskön miljö i Fulltofta Naturcentrum 
utanför Hörby.

Vi är tillbaka i Ystad ca 18.00.

Pris: 650:- för resa, inträden, visningar, 
förmiddagsfika, lunch och mingel.

Max 30 personer. Anmälan tidigast 
den 3 maj till Ingrid Jendérus, 073-
9738258, ingridiystad@gmail.com

Betalning senast en vecka innan resan 
på föreningens bankgiro 5163-2602 
eller Swish-nr 1235780738.

Ange då ditt namn och datum för resan.

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

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

Onsdagen den 17 mars 
kl. 18.00 – 19.30. Samtal med Thomas Kjellgren 
om Gert Aspelins konstnärskap. 

Torsdagen den 29 april 
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 

• 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 2021 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 
integritetspolicy
Datasekretess är mycket viktigt för 
oss och vi vill vara öppna med vår 
hantering av dina uppgifter, Vi följer 
de nya villkoren för GDPR (General 
Data Protection Regulation) som har 
trätt i kraft från och med fredagen den 
25 maj 2018.

Vi använder dina 
personuppgifter till att:

• informera dig om konstföreningens 
verksamhet

• skicka information om kommande 
händelser

• skicka information om Ystads 
konstmuseums verksamhet

• hantera föreningens 
medlemsavgifter och inbetalningar, 
samt anmälningar till olika aktiviteter

Vi lämnar ej ut adresser, 
telefonnummer, e-postadresser 
eller andra personuppgifter om 
våra medlemmar till någon för 
marknadsföringssyfte, statistisk 
bearbetning eller dylikt.

Ystads konstförenings program och aktiviteter genomförs av styrelsen med hjälp av aktiva medlemmar i föreningen.  
Vill du också vara en aktiv medlem i föreningen?  
Kontakta då ordföranden Lars Carmén, 0734-453330, lars.carmen@hotmail.se  
eller vice ordföranden Berit Meyer, 0733-503003, berit.meyer@outlook.com


