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Barnbokspremiär, utställning och stickaktivism Wanås Konst   
  
 Lördagen 9 juni  fylls skulpturparken och konsthallen med aktiviteter för alla åldrar: 
boksläpp, vernissage, verkstad, samtal, performance. Vi släpper Wanås Konsts nya 
barnbok Upp upp i högsta trädet med text av Thom Lundberg och bilder av Per 
Enoksson och bokens originalbilder visas i en utställning i konsthallen. Det är också 
internationella stickdagen 9 juni. Vi har vernissage för projektet Stickaktivism – Madejas 
contra la violencia sexista/Nystan mot genusrelaterat våld och stickperformance med 
Brobybaserade Sticka för fred. Som en manifestation ringlar sig två kilometer stickning 
i konsthallen, den fortsätter växa genom allmänhetens bidrag och blir underlag för 
samtal. Initiativtagarna Harituz, baserade i Baskien och Sticka för fred, Broby, som 
bjudit in projektet medverkar. Söndag 10 juni firar Wanås Vänner 30 år med 
utställning i konsthallen, utgivning av jubileumsskrift och föredrag av professor emerita 
Bodil Jönsson. Måndag 11 juni arrangeras dessutom en förmiddag med samtal om 
genusrelaterat våld, lokalt och globalt, i Knislinge.   

                                 
Upp upp högsta trädet, 2018. Text av Thom Lundberg och bild © Per Enokssson. Wanås Konst 2018. 

 
 



 

 

Upp upp i högsta trädet, vernissage och barnboksläpp 
Årets konstbarnbok skrivs av Thom Lundberg (SE), Borås tidnings debutantpristagare 2017, 
och har bilder av konstnären Per Enoksson (SE) från Umeå. Berättelsen tar oss tillbaka till 
1500- och 1600-talen då de dansk-svenska krigen rasade i nordöstra Skåne. Ondskan lurar 
som en mörk skugga i ett äventyr som tar huvudpersonerna både upp i bokskogens trädtoppar 
och ner i ett mörkt stenbrott. Enokssons bilder kombinerar flera tekniker som blyerts, akvarell 
och krita och går från färg till svart vitt. Läs och inspireras av boken och gör egna bilder i vår 
öppna verkstad. Program med boksläpp och vernissage lördag 9 juni. 
 
”Om vi kommer upp över trädkronorna kan vi kanske se vad som hänt?” 
Lillebror, som förstod vad Tora försökte få honom med på, invände: ”Pappa har sagt att vi 
inte får klättra i Höga trädet. En gång i tiden ska en pojke ha bundits i det. Ända tills han 
dog.” 
Tora skrattade: ”Det tror jag inte på. Och förresten: om vi ska se något, måste vi upp över alla 
andra träd. Ibland måste man vara modigare än man får för de vuxna.” (Upp upp högsta 
trädet, 2018, med text av Thom Lundberg och bilder av Per Enokssson.) 
 
Ett barn […] med sin bok skapar sig någonstans inne i själens hemliga rum egna bilder, som 
överträffar allt annat. Sådana bilder är nödvändiga för människan. Den dagen barnens 
fantasi inte längre orkar skapa dem, den dagen blir mänskligheten fattigare. 
 
Det sade Astrid Lindgren 1958. Många av oss har starka förhållanden till barnböcker eller till 
en specifik barnbok – bilder vi inte glömmer, karaktärer vi identifierar oss med eller 
berättelser vi har varit rädda för. 2011 påbörjade Wanås Konst en serie barnböcker med bilder 
av samtida konstnärer och text av tongivande skribenter som inte tidigare har arbetat med 
barnböcker. Ambitionen är att bidra till mångfalden och det olikartade inom 
barnbokslitteratur, locka till läsning och ge ingångar till konst. Ramverket är att berättelsen 
utspelar sig i parken på Wanås bland konsten, i verkligheten och fantasin. 
 
Per Enoksson född 1965 i Tärnaby är en samisk konstnär och designer som bor och verkar i 
Umeå. Han är utbildad sig på Statens Kunstakademi i Oslo, Kungl. Konsthögskolan i 
Stockholm och Konsthögskolan vid Umeå universitet. I Enoksson verk möts olika berättelser 
som blir till signifikativa bärare av vår tids mosaik av kulturella uttryck. Hans senaste 
separatutställning var Skogen i mig 2014 på Bildmuseet, Umeå.  
  
Thom Lundberg född 1978, uppvuxen i Skåne, bor i Luzern. Med debutromanen 2016 För 
vad sorg och smärta ger han en unik inblick i resandefolkets historia och tilldelades Borås 
Tidnings debutantpris 2017. 
 
Thom Lundberg & Per Enoksson, Upp upp i högsta trädet 
Vernissage och boksläpp: lördag 9 juni 
Utställningsperiod: 9 juni – 23 september, 2018  
 
 
 
 



 

 

Nystan mot genusrelaterat våld och stickperformance med Sticka för fred  
I sommar möts stickaktivister från Spanien och Göinge på Wanås Konst för att 
uppmärksamma och manifestera mot genusrelaterat våld. Sedan 2014 har den baskiska 
organisationen Harituz arbetat med projektet Madejas contra la violencia sexista – Nystan 
mot genusrelaterat våld, som är en ständigt växande stickning som reser från stad till stad. På 
den Internationella världsstickardagen lördag 9 juni landar projektet på Wanås Konst. Det blir 
det stickperformance och vernissage på loftet till konsthallen där 2 kilometer stickning ställs 
ut och fortsätter att växa under sommaren. Vill du vara med och bidra till halsduken? Den ska 
var 30 cm bred och du stickar så långt eller kort du vill. Skicka eller lämna in ditt bidrag till 
Wanås Konst, Box 67, 289 21 Knislinge, senast 30 augusti 2018. 
 
Harituz har bjudits in på initiativ av den lokala stickaktivistgruppen Sticka för fred som de 
senaste åren har spridit gerillastickning och fredsbudskap, både lokalt och globalt. De stickar 
halsdukar och mössor till statyer och skickar fredsduvor till världsledare de tycker behöver 
det. ”Vi är lika mycket för dem som håller med oss som för dem som inte håller med oss”, 
säger Gerd Persson, boende i Broby och en av initiativtagarna bakom Sticka för fred. Madejas 
contra la violencia sexista handlar om att uppmärksamma och sprida kunskap om våld mot 
kvinnor. Målet är att en gång klä EU-parlamentet i Bryssel i den flera kilometer långa 
halsduksformade stickningen.  
 
De båda grupperna är en del av en global rörelse som vill göra skillnad. På engelska finns 
uttrycket Craftivism = Craft + Activism, d.v.s. slöjdaktivism. En långsam form av aktivism 
som manifesterar sina åsikter genom sitt hantverk. Repetitionerna och långsamheten i 
hantverket ger tid till reflektion och samtal. De är samtida slöjdare som vill göra skillnad och 
ta plats i det offentliga rummet. När det stod klart att Donald Trump vunnit valet i USA 
stickade kvinnor världen över rosa ”Pussy hats” för att visa sitt missnöje över den blivande 
presidentens kvinnosyn och för att demonstrera att de stod upp tillsammans. Det är samma 
material och tekniker som tidigare generationer av kvinnor arbetat i och som förenar kvinnor 
världen över. 
 
Sticka för fred är ett nätverk av stickaktivister i Östra Göinge. Allt de stickar märks med 
budskapet ”Sticka för fred”. Med sin gerillastickning vill de dekorera utemiljön med plagg 
som går att använda, samtidigt som de sprider sitt fredsbudskap. Gruppen har tidigare deltagit 
i Cirkus Cirkörs utställning Knitting Peace på Armémuseum i Stockholm. 
 
Organistationen Harituz har sin bas i Astigarraga, Baskien, Spanien, och arbetar med 
utbildningar inom jämställdhetsområdet. Ett av organisationens projekt heter Madejas contra 
la violencia sexista – Nystan mot genusrelaterat våld. På platserna projektet visas på anordnas 
olika aktiviteter för att uppmärksamma temat. Målsättningen är att skapa utrymmen för dialog 
mellan medborgarna om genusrelaterat våld i alla dess former och omfattning. Halsduken har 
tidigare visats i olika spanska städer och i Lissabon, Portugal. 
 
Stickaktivism, Madejas contra la violencia sexista –Nystan mot genusrelaterat våld, med 
Harituz, Baskien på initiativ av Sticka för fred, Östra Göinge 
Vernissage och stickperformance: lördag 9 juni 
Utställningsperiod: 9 juni – 26 augusti, 2018  



 

 

Program  
Lördag 9 juni 
Barnbokspremiär, utställning och stickaktivism 
 11.00 – 16.00  Öppen verkstad i konsthallen        
 Inspireras av Per Enokssons bilder och Thom Lundbergs text och skapa dina egna bilder till 
berättelsen Upp upp i högsta trädet. 
12.00 Barnboksmingel  
13.00 Invigning Stickaktivism följt av stickperformance  
Möt kvinnorna bakom stickningen och följ med Sticka för fred ut i parken 
14.00 Samtal med Thom Lundberg (författare), Per Enoksson (konstnär) och Elisabeth 
Millqvist (konstnärlig ledare, Wanås Konst) i konsthallen följt av offentlig visning av 
sommarens utställning. 
Alla aktiviteter ingår i entrén. 
 
Söndag 10 juni 
Wanås Vänner firar 30 år med utställning i konsthallen, utgivning av jubileumsskrift 
och föredrag.  
13.00 Författaren Eva Ström inviger 30-årsutställningen.  
Presentation av Wanås Vänners jubileumsskrift Litteratur- och poesidagar på Wanås. 
14.00 Föredrag av professor emerita Bodil Jönsson, Lund: Om Tiden och konsten.  
Anmälan till föredrag senast 5 juni till wanasvanner@wanas.se. 
 
Måndag 11 juni 
Om genusrelaterat våld – lokalt och globalt  
Den 11 juni anordnar Wanås Konst och Vi vågar! en förmiddag där vi tillsammans lyfter 
frågor om genusrelaterat våld – lokalt och globalt. Möt stickaktivister från Spanien och 
Göinge som manifesterar mot våld med en ständigt växande halsduk. Hör organisationen Vi 
vågar! berätta om Barn i svensk sexhandel. Delta i ett samtal om genusrelaterat våld i Göinge. 
Gratis och öppet för alla, begränsat antal platser. 
 
Var: Skofabriken Lejongatan, Knislinge (fd Orderinvest) 
När: 11 juni kl. 9.00 – 11.30 
Anmälan & info: malin@wanaskonst.se 044 660 71 
 
……………………………………………………….. 
 
Utställningsprogram 2018 
Richard Johansson, Folkkonstmuseum  
Utställningsperiod: 30 mars – 24 juni, 2018  
 
Separatutställningar: Chiharu Shiota, Katarina Löfström 
Specialprojekt: Poul Gernes 
Vernissage: 6 maj 10-17, invigning kl 13 av Yukiko Duke 
Utställningsperiod: 6 maj – 4 november 2018 
Curators: Elisabeth Millqvist och Mattias Givell, Wanås Konst 
 
 
 



 

 

Sommar II – Barnbokspremiär, utställning och stickaktivism 
Thom Lundberg & Per Enoksson, Upp upp i högsta trädet, barnbok och utställning 
Boksläpp och utställning i konsthallen: 9 juni – 23 september, 2018  
 
Stickaktivism, Madejas contra la violencia sexista –Nystan mot genusrelaterat våld, med Harituz, Baskien på 
initiativ av Sticka för fred, Östra Göinge 
Utställningsperiod: 9 juni – 26 augusti, 2018  
 
Sommar III – Still Untitled av Xavier Le Roy med Scarlet Yu 
Period: 20 juli – 5 augusti, 2018, workshoppar onsdag – söndag varje vecka. 
 
……………………………………………………….. 
Off-site Program 2018 
Not a Single Story NIROX Winter sculpture exhibition 2018 
Ett samarbete mellan NIROX Foundation, Sydafrika och Wanås Konst 
Curators: Elisabeth Millqvist & Mattias Givell, Wanås Konst, 
Grundare & direktör NIROX Foundation: Benji Liebmann 
Co-curators: Jessica Doucha & Khumo Sebambo 
Utställningsperiod: 12 maj –29 juli, 2018 
 
……………………………………………………….. 
För mer information vänligen kontakta:    
Sofia Bertilsson, presskontakt 
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se 
Pressrum: http://news.cision.com/se/wanas-konst  
 
Wanås Konst – Stiftelsen Wanås Utställningar/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge 
http://www.wanaskonst.se/sv-se/ 
Pressrum:  http://news.cision.com/se/wanas-konst  (här finns fler bilder för nedladdning) 
……………………………………………………….. 
 
 Alltid på Wanås 
Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 8 – 19.  
Konsthallen öppen 30 mars –5 maj, tis – sön, kl. 11–16, från 6 maj–30 sep, dagligen, kl. 10–17 
1 okt – 4 nov, tis – sön, kl. 11–16, 5 nov – 23 dec, tor – sön, kl. 11–16. Specialöppet under Höstlovet. 
På Wanås: Konsthall, Shop & Deli, samt Wanås Restaurant Hotel För öppettider Wanås Restaurant Hotel 
vänligen se hemsida www.wanasrh.se  
……………………………………………………….. 
Wanås Konst – Center för Konst och Lärande, producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar 
synen på samhället, utomhus i landskapet runt Wanås i Skåne. Förutom den permanenta samlingen, visas 
omfattande tillfälliga utställningar utom- och inomhus, med tillhörande program med visningar, konstnärssamtal 
och workshops för en bred publik. Wanås Konst producerar platsspecifik internationell samtidskonst och lärande 
med nyskapande och tillgänglighet för alla som ledord. I skulpturparken och den permanenta samlingen finns ett 
70-tal platsspecifika verk i landskapet som skapats särskilt för Wanås Konst av konstnärer såsom Iqshaan 
Adams, Nathalie Djurberg & Hans Berg, William Forsythe, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, och Ann-
Sofi Sidén mfl. Skulpturparken har årligen ca 75 000 besök och 8000 barn och unga deltar i pedagogiska 
aktiviteter som visningar och workshops. 
 
Wanås Konst drivs av den fristående ideella Stiftelsen Wanås Utställningar skapad 1994. Marika Wachtmeister 
grundade verksamheten 1987 och ledde den till 2010. Sedan 2011 leds verksamheten av chefsduon Elisabeth 
Millqvist och Mattias Givell. Verksamheten finansieras främst genom egenintäkter samt av statligt, regionalt och 
kommunalt stöd samt privata fonder och sponsring. Wanås Konst är medlem av European Land+Art Network 
(ELAN). 
 



 

 

Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Platsen Wanås består av en skulpturpark och en 
konsthall samt ett medeltida slott och ett ekologiskt lantbruk. Våren 2017 öppnade Wanås Restaurant 
Hotel. Wanås ligger i Östra Göinge kommun i nordöstra Skåne 1,5 h från Malmö/Köpenhamn. Wanås är en 
Long Run Destination – internationellt ledande inom hållbar besöksnäring, lokal utveckling och kulturvård. 
 


