
Ystads konstförenings ambition är att erbjuda 
medlemmarna varierade program med intressanta 
konst- och kulturupplevelser.
Detta är Ystads konstförenings program för hösten 
2021.
Vi lever med de restriktioner som följer av den 
pågående pandemin. Därför har vi på olika sätt 
försökt anpassa innehållet i höstens program 
till dessa. Kommande lättnader i restriktionerna 
kommer vi alla att uppleva som en bonus.
I programmet vill vi därför vara tydliga med ett 
maxantal för deltagare vid varje aktivitet.  
Antalet kan komma att justeras uppåt eller nedåt 
beroende på förutsättningarna under hösten.  
Vi har också angett minsta antal deltagare för att 
kunna genomföra aktiviteten. Om vi måste ställa 
in, blir det beslut om detta cirka en vecka innan 
aktiviteten.
Höstens program inleds med en Hemlig 
augustiresa.
I september ser vi på Biografteatern Scala en 
fascinerande konstdokumentär om den italienske 
konstnären Rafael, som var berömd för sina 
kvinnoporträtt.
I september blir det äntligen en konst- och 
kulturresa till norra Skåne. Ett område som vi tror 
många medlemmar har kvar att upptäcka.
Oktober innehåller ett föredrag av Jonas Barros 
Eriksson om Ystad-Metall. Ett företag som satte 
Ystad på designkartan.

En specialvisning blir det i november av en 
utställning med konstnären Anita Christoffersson.
I november håller Görhan Hellström ett föredrag. 
Han har skrivit den nyutkomna boken ”Österlens 
konsthistoria”.
Konstföreningens stora konstlotteri för 
medlemmarna avslutar programmet i december.
På Ystads konstmuseum är det mycket som händer 
under hösten när restriktionerna minskar.
Konstmuseet arrangerar i samarbete med Ystads 
konstförening bland annat: På tal om konst – 
aktuella frågor och möten i konstens värld. Detta 
sker i skrivande stund vid ett tillfälle under hösten, 
torsdagen den 23 september.
Konstföreningens medlemmar har förmånen att 
alltid ha fritt inträde till Ystads konstmuseum och 
till höstens arrangemang med konstmuseet som 
arrangör, liksom till arrangemanget ”På tal om 
konst”.
Ett stort tack till medlemmarna i Ystads 
konstförening och andra, som inspirerar och 
med sitt intresse gör det möjligt för föreningen att 
genomföra programmen.
Välkommen att delta i aktiviteterna.  
Vi önskar redan nu en fin höst tillsammans i 
föreningen.
Styrelsen för Ystads konstförening

Konstprogrammet för hösten 2021



AUGUSTI – En hemlig 
augustiresa
Vår planerade Hemliga Påskrunda fick 
tyvärr ställas in i våras på grund av 
restriktionerna under Coronapandemin.

Nu gör vi istället ett nytt försök med en 
motsvarande Hemlig augustiresa.

Söndagen den 29 augusti gör 
vi tillsammans en, som vi tror, 
mycket populär konstresa med buss 
och besöker ett antal konstnärer, 
utställningar och ett kulturhistoriskt 
resmål.

Under resan hoppas vi, som vanligt, 
att det blir 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. 24 personer (min. 20 personer). 
Anmälan tidigast måndagen  
den 16 augusti till Gertrud Olsson,  
0705-120135, gertrud.gertru@gmail.com

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

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget. 

SEPTEMBER – En 
fascinerande konstdokumentär 
om den italienske målaren och 
geniet Rafael
Onsdagen den 15 september  
kl. 15.00–17.00 blir det en 
specialvisning för oss på Biografteatern 
Scala på Stora Östergatan, Ystad, av en 
italiensk konstdokumentär med svensk 
text.

Det är 500 år sedan Rafaels död. 
Konstnären som levde 1483 – 1520 
var en av renässansens främsta 
mästare. Han var också berömd för sina 
extraordinära kvinnoporträtt.

Kvinnogestalterna i sina målningar 
mötte han både i sin egen vardag 
och i sin fantasi. Genom en rad 
internationella experter skildrar 

dokumentären konstnären på djupet, 
liksom de viktigaste städerna där han 
verkade.

Vi har naturligtvis lagt in en paus i 
filmen med möjlighet till besök i baren/
kiosken.

Pris: 125:-

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 30 augusti till Ingrid Jendérus  
073-9738258, ingridiystad@gmail.com

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

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

SEPTEMBER - Konst- och 
kulturresa till norra Skåne
Söndagen den 26 september gör vi 
en heldagsutflykt till norra Skåne. Till ett 
område som vi tror många medlemmar 
har kvar att upptäcka.

Pandemin satte stopp för en 
motsvarande resa under våren. Några 
delar av resan har ändrats på grund av 
till exempel nya utställningar. Vi besöker 
samlingar, utställningar och en berömd 
kyrka.

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

Vårt första besök är Stiftsgården 
Åkersberg i Höör. Där ser vi en 
utställning av konstnären Inger 
Wickström, som målar i olja/akryl och 
kapellet som är utsmyckat av bland 
andra glaskonstnären Bertil Vallien. Här 
har vi också förmiddagsfika.

På nästa stopp, som är Perstorp, 
besöker vi Plastens Hus. Det är ett 
kulturhus med en utställning med 
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 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 kända 
och uppmärksammade arkitekter. 
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 segrar”. 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.

Den 1 oktober öppnar en stor 
samlingsutställning om honom och 
hans verk på arkitekturmuseet ArkDes 
i Stockholm. Utställningen har det 
talande namnet ”Dödens och livets 
arkitekt”.

Genom att den här resan flyttades till 
hösten har vi fått möjlighet att besöka 
Konstrundan Mitt Skåne 2021. Det gör 
vi genom att fortsätta till Hovdala, som 
ligger söder om Hässleholm.

Där ser vi deras samlingsutställning 
och bekantar oss med konstnärer från 
mellersta Skåne.

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:-/person för resa, inträden, 
visningar, förmiddagsfika, lunch och 
mingel.

Max. 24 personer (min. 20 personer). 
Anmälan tidigast den 6 september till 
Lars Carmén,  
0734-453330, lars.carmen@hotmail.se

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

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.



OKTOBER – Föredrag om 
Ystad-Metall, som satte Ystad 
på designkartan
Söndagen den 10 oktober  
kl. 13.30–15.30 träffar vi i Hörsalen 
på Ystads konstmuseum antikvarien 
Jonas Barros Eriksson. Han kommer 
att hålla ett föredrag om Ystad-Metall 
1919-1969; När metallen satte Ystad på 
designkartan.

Jonas skulle hållit föredraget vid 
vårt årsmöte i våras, men pandemin 
hindrade det då. Vi vill inte att 
medlemmarna ska missa det här 
föredraget.

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 underlaget.

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.

Pris: 125:-/person för arrangemanget 
inkl. eftermiddagsfika.

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 27 september till Ingrid Jendérus  
073-9738258, ingridiystad@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 
evenemanget till föreningens bankgiro 
5163-2602 eller Swish-nr 1235780739

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

NOVEMBER – Visning av Anita 
Christoffersson-utställningen
Onsdagen den 3 november  
kl. 14.00–16.00 blir det på Ystads 
konstmuseum en visning av den 
kommande utställningen med 

konstnären Anita Christoffersson. Den 
har fått namnet Jag och Min Mor. Hon 
beskriver sin konst med tre ord; ångest, 
stillhet och tillförsikt. Hon säger att 
hennes konst till en början är en total 
dialog med mig själv, som kan utvecklas 
till en dialog med omvärlden, vilket 
är viktigt. Hennes konst byggs upp 
av både privata saker och upphittade 
föremål. Det gör att verkens material får 
en stor bredd och försöker sätta ljuset 
på livets skörhet.

Anita Christoffersson har bland annat 
utbildat sig på Goldsmiths` College i 
London och haft många internationella 
utställningar. 

Utställningen visas av Anna Norberg 
och Madelene Oldeman, som 
tillsammans med konstnären ställt 
samman utställningen.

Pris: 50:-/person för visning och 
eftermiddagsfika.

Max 15 personer. Anmälan tidigast 
den 18 oktober till Gertrud Olsson, 
0705-120135, gertrud.gertru@gmail.com

Betalning senast en vecka innan 
evenemanget till föreningens bankgiro 
5163-2602 eller Swish-nr 1235780739

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

NOVEMBER – ”Österlens 
konsthistoria”
Onsdagen den 17 november  
kl. 18.00–19.30 träffas vi i Hörsalen 
på Ystads konstmuseum och hör ett 
föredrag av Görhan Hellström på temat 
Österlens konsthistoria.

Görhan Hellström, som bor i Valleberga, 
gav i våras ut boken; ”Österlens 
konsthistoria”. I den tar han upp 
den lokala konsthistorien med ett 
brett perspektiv. Han går tillbaka i 
historien, med hällristningar, runstenar, 
kyrkomålningar och dopfuntar. Han 
går vidare med arkitekturen och sätter 
in de lokalt verksamma konstnärerna 
i ett större sammanhang. I boken ger 
han också utrymme för mängder av 
konstnärliga uttryck i området som 
präglar vår vardag.

I ”Österlens konsthistoria” vill han också 
beskriva de ekonomiska och sociala 
sammanhang som varit en förutsättning 
för att konsten under olika tider fått så 
många skiftande uttryck.

Han har öst ur många källor och 
illustrerar föredraget med ett rikt 
bildmaterial. Det blir spännande att följa 
med på upptäcktsfärden.

Pris: 100:-/person för arrangemanget 
inkl. dryck och mingel.

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 1 november till Lars Carmén, 
0734-453330, lars.carmen@hotmail.se

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

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

DECEMBER – Årets 
konstlotteri
Söndagen den 12 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 19 december och 
startar kl. 14.00. Du väljer efter den 
turordning som du fått i dragningen av 
den utsedde kontrollanten för lotteriet. 
Kom därför i god tid och bevaka din 
plats i turordningen.

Inom ramen för Spellagen (fd 
Lotterilagen) går hälften av den årliga 
medlemsavgiften till 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 arrangemanget  

”På tal om konst – aktuella frågor och möten i konstens värld”.  

Detta är gratis för föreningens medlemmar.

Torsdagen den 23 september Kl.18.00 – 19.30.  
”Till stadens prydnad. Offentlig konst i Ystad”



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.


