
Ystads konstförening önskar genom de 
årliga programmen erbjuda medlemmarna 
varierande innehåll med intressanta konst- och 
kulturupplevelser.
Under det gångna året satte pandemin en del käppar 
i hjulet för ambitionen att genomföra programmen. 
Restriktionerna gjorde att vårens aktiviteter till delar 
fick ställas in, endast ett formellt årsmöte kunde 
genomföras, liksom föreningens försenade årliga 
lotteri.
Under hösten ljusnade läget. Aktiviteterna i höstens 
program kunde genomföras med viss begränsning 
av antalet deltagare.
Året slutade trots allt positivt. Många har en stark 
önskan om att kunna uppleva kultur tillsammans.  
Vi är optimistiska inför 2022. Ambitionen finns kvar. 
Vi vill att den ska upplevas i vårens program. 
Detta är Ystads konstförenings program för våren 
2022. Inför respektive aktivitet kommer vi att ta 
hänsyn till eventuella restriktioner avseende antal 
deltagare.
Konstföreningen är även med och arrangerar andra 
aktiviteter som medlemmarna har gratis tillträde till. 
Under februari inleder vi vårens aktiviteter med 
ett samtal med konstnärerna Mette Wide och 
Ola Åstrand, som berättar om sin konst och sitt 
konstnärskap.
I mars blir det en specialvisning på Biografteatern 
Scala av en film med titeln: En natt på Louvren; 
Leonardo da Vinci. Filmen ger oss en unik visning av 
den stora jubileumsutställningen där. 

Vid föreningens årsmöte i mars blir det också 
ett spännande och inspirerande föredrag om de 
berömda mattorna som under 100 år tillverkats i 
Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad.
Det pågår ett omfattande arbete med att flytta 
konstmuseets samlingar till ett nytt magasin. Vid 
ett föredrag i april får vi en inblick i det arbetet och 
framtiden.
Det blir naturligtvis den populära Hemliga 
Påskrundan i april.
I maj arrangeras en visning av en aktuell utställning 
på konstmuseet. Det blir också i maj en konst- och 
kulturresa till Malmö.
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”.
Detta program är också den formella kallelsen 
till Ystads konstförenings årsmöte söndagen 
den 20 mars kl. 13.30 i Hörsalen på Ystads 
konstmuseum.
Välkommen att delta i aktiviteterna.
Vi önskar alla medlemmar en härlig vår tillsammans 
med Ystads konstförening.

Styrelsen för Ystads konstförening

Vi ser gärna att medlemsavgiften för 2022, 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 2022



FEBRUARI – Samtal med 
konstnärer på konstmuseet
Onsdagen den 16 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 40 personer. Anmälan tidigast 
den 24 januari till Lars Carmén,  
0734-453330,  
lars.carmen@hotmail.se

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

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

MARS – En fascinerande 
konstdokumentär: En natt på 
Louvren; Leonardo da Vinci. 
Onsdagen den 9 mars kl. 15.00–
17.00 blir det en specialvisning för 
oss på Biografteatern Scala på 
Stora Östergatan, Ystad. Det är en 
unik film som spelades in på Louvren 
i Paris i samband med den stora 
jubileumsutställningen med verk av 
Leonardo da Vinci. 

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) var en 
renässansmänniska och universalgeni. 
Konstnär, med kända verk som Mona 
Lisa och Nattvarden, ingenjör, arkitekt 
och uppfinnare. 
Utställningen på Louvren har hittills 
haft över en miljon besökare. Filmen 
vi ska se har spelats in nattetid utan 
publik, för att ge förutsättningar att 
skapa en exklusiv guidad visning för 
oss biobesökare. Det blir ett unikt 
tillfälle att se målningarna på nära håll. 
I filmen står måleriet i centrum och hur 
han återskapade världen – ”måleriets 
vetenskap” – som han kallade det. 
Louvrens experter guidar oss igenom 
utställningen. Filmen har svensk text.

Pris: 125:-

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 21 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.

MARS – Årsmöte med gäst
Söndagen den 20 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 Angelica Persson, tidigare 
verkställande direktör för verksamheten 
vid Märta Måås-Fjetterströms ateljé 
i Båstad. Hon kommer att hålla ett 
föredrag om verksamheten, som bygger 
på Märta Måås-Fjetterströms högt 
uppskattade textila gärning i svensk 
formgivnings- och hantverkshistoria. 
Hon hade en hög konstnärlig ambition, 
gedigen utbildning och nyfikenhet 
att utforska textila traditioner. Detta 
omsatte hon i hundratals mönster, 
som vävs av skickliga väverskor.
Märta Måås-Fjetterström överförde 
gobelängernas bildberättelser till 
mattans komposition, som kunde ses 
från alla håll. Hon lät den svenska 
naturen möta den orientaliska mattans 
estetik.

Hon och väninnor med liknande 
inriktning uppmärksammades på 
internationella hantverks- och 
industriutställningar. Deras företag 
anställde många kvinnor och 
säkrade de svenska väverskornas 
hantverksskicklighet för framtiden. 
Tillsammans skapade de en textil 
skatt som fortfarande är internationellt 
eftertraktad.

Det är en spännande och unik 
verksamhet som ofta omtalas i 
kulturprogram och antikmagasin på TV. 

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

APRIL – En redovisning av 
det arbete som sker med 
Ystads konstmuseums flytt 
av samlingarna till ett nytt 
magasin.
Onsdagen den 6 april kl. 14.00–
15.30, i Konstmuseets hörsal, håller 
intendenten vid Ystads konstmuseum, 
Ellen Klintenberg, ett föredrag om 
det pågående projektet att flytta 
Konstmuseets och Klostrets samlingar 
till ett nytt museimagasin. Det är en 
efterlängtad och omfattande process, 
som ska skapa bättre förhållanden för 
samlingarna och även göra dem mera 
tillgängliga för allmänheten.

Ellen Klintenberg, som är ansvarig 
för konstmuseets samlingar och 
depositioner, visar vid föredraget också 
en tillfällig utställning ur samlingarna.

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

Max 40 personer. Anmälan tidigast 
den 21 mars 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.



APRIL – Hemliga Påskrundan
Söndagen den 24 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. Det blir en extra 
överraskning i år.

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 4 april 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 resan.

MAJ – Visning av 
konstutställningen ”Traces of 
Desire” (Spår av önskningar) 
på konstmuseet
Onsdagen den 4 maj kl. 13.30–15.30 
blir det på Ystads konstmuseum en 
visning av utställningen ”Traces of 
Desire” (9/4–28/8).

Det är konstnärerna Conny Karlsson 
Lundgren och Benny Nemerofsky 
Ramsay som skapar konst med 
inspiration från olika samlingar, 
arkiv, konsthistoria och homosexuell 
släktskap. Utställningen fördjupar 
kopplingen mellan två konstnärer som 
med inlevelse och känslighet funderar 

över hur längtan, identitet och historia 
formas genom att känna och se, genom 
ljud och lukt.

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

Max 20 personer. Anmälan tidigast 
den 19 april till Lars Carmén,  
0734-453330,  
lars.carmen@hotmail.se

Betalning senast en vecka innan 
visningen till föreningens bankgiro 
5163-2602 eller swish-nr 1235780739.

Ange då ditt namn och datum för 
arrangemanget.

MAJ – Konst- och kulturresa 
till Malmö
Lördagen den 21 maj gör vi en 
heldagsutflykt till konstens och kulturens 
Malmö. Till en stad, som förändras och 
som vi tror många medlemmar har kvar 
att upptäcka.

Bussen avgår kl. 09.00 från 
Hamnplanen söder om Ystads 
järnvägsstation.

Konst i det offentliga rummet är en 
lättillgänglig konstform som ständigt 
utvecklas och som har blivit ett 
allt viktigare inslag i den moderna 
stadsbilden. I Malmö finns över 300 
offentliga konstverk. Vi gör ett par 
stopp och ser offentlig konst från olika 
perioder.

Vi far vidare till Malmö museer med 
Malmö Konstmuseum. Där äter vi lunch 
på anrika ”automatrestaurangen” Vega, 
som ligger på museet.

Konstmuseet har en av Nordens största 
konstsamlingar och även resurser 
till kontinuerliga förvärv. Endast en 

liten del kan visas samtidigt. Den nya 
utställningen; Samlingen, visar ett 
konsthistoriskt tvärsnitt ända fram till 
2000-talet. På konstmuseet ser vi också 
den tillfälliga utställningen HEM, som 
visar hemmet ur en mängd olika vinklar, 
men öppnar också upp för besökarnas 
perspektiv.          

Därefter åker vi till Moderna Museet 
och ser utställningen Alternativ 
sekretess av Annika von Hauswolf. 
Hon är en av Sveriges mångsidigaste 
konstnärer. Utställningen visar verk 
från hela hennes karriär, utöver foto 
även skulptur och textil. Till detta ett 
personligt urval av verk från Moderna 
Museets samlingar. Permanent på 
Moderna visas också ikoniska verk från 
samlingarna.

Vi lämnar Malmö och åker till 
Börringe Kloster och ser en 
utställning om teglets betydelse i 
historien som byggnadsmaterial och 
tillverkningen vid bruken i Börringe 
och området. I Börringe har vi också 
eftermiddagsmingel och busslotteri.

Vi är tillbaka i Ystad ca 18.00.

Pris: 600:- för resa, inträden, visningar, 
förmiddagsfika, lunch och mingel.

Max 30 personer. Anmälan tidigast 
den 2 maj till Ingrid Jendérus,  
073-9738258,  
ingridiystad@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.

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.

Ytterligare information om de här arrangemangen kommer under våren.



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 2022 är  
175:-/person, som också berättigar 
till en lott i föreningens stora årliga 
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.


