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SUPERSÖNDAG PÅ WANÅS KONST: 3 X INVIGNING  
 
Välkomna till Wanås Konsts supersöndag 14 juni med konstbarnbok, konsthantverk och 
performanceberättelser. Under dagen blir det smygläsning och workshop för barn i alla 
åldrar, invigning av utställningen 1 kubik konsthantverk, Konsthantverkscentrum c/o 
Wanås Konst, samt specialvisning på temat Återblick – Past Performance, om 
performancehistorien speglad genom tidigare utställningar och verk i samlingen. Wanås 
Konst Barnbok fyller 5 år och firas i sommar med utställning och smygläsning ur årets bok 
som just nu skapas av konstnären Jenny Granlund och författaren och programledaren 
Johanna Koljonen.  
 

 
1. Melissa Martin, Embedded, performance på Wanås, 2006. Foto: Anders Norrsell. 2. Ellen Ehk Åkesson, Light finder, 2013. Foto: 
Markus Åkesson. 3. Johanna Koljonen och Jenny Granlund på Wanås inför samarbetet med Barnboken 2015. Foto: Mattias Givell. 
 
Barnboken 2015 – Smygläsning med Jenny Granlund & Johanna Koljonen 
Wanås Konst femte barnbok är inspirerad av parken och konsten på Wanås och är ett samarbete 
mellan författaren och programledaren Johanna Koljonen och konstnären Jenny Granlund. Jenny 
Granlund arbetar med stora teckningar som skapar landskap av skarpa konturer och 
mönsterupprepningar i en blandning av arkitektoniska och organiska former. Johanna Koljonen 
är känd som radioprofil, krönikör och författare. Hon har bland annat gett ut en mangaserie och 
skrivit en bok om Carola. Astrid Lindgren skrev att barnböcker är en alldeles egen konstart. Varje 
år sedan 2011 tar nya skribenter och konstnärer sig an utmaningen och äventyret börjar. Ibland 
har texten kommit först och bilderna därefter, ibland har en bild varit startpunkten och texten 
slingrat efter.  
 
Årets barnboksutställning består av Jenny Granlunds bilder som inte fick plats i den kommande 
boken – Den refuserade salongen – och av bilderna från Wanås Konst första barnbok av Fredrik 
Söderberg som nu visas för första gången. När skolan startar lagom till höstens mysiga läskvällar 
är det boksläpp. Vad handlar boken om? Det är än så länge hemligt men en karta leder oss in i 
berättelsen som utspelar sig i naturen på Wanås. Kom på smygläsning! Få reda på den hemliga 
berättelsen!  
 



 
Söndag 14 juni, 2015 
Smygläsning kl. 13.00 tillsammans med Jenny Granlund och Johanna Koljonen.  
Bygga bild, öppen workshop för barn i sällskap med vuxen kl. 13.00 – 16.00 
 
Utställning: Den refuserade salongen, Jenny Granlund och Den förtrollade parken, Fredrik 
Söderberg: 17 maj – 1 november, 2015 
 
Boksläpp: 22 augusti, 2015  
…………………………………………….. 
 
1 kubik konsthantverk, Konsthantverkscentrum c/o Wanås Konst 
Konsthantverk och bildkonst går hand i hand. I år inleder Konsthantverkscentrum och Wanås 
Konst ett samarbete där genrerna möts på samma spelplan. Konsthantverkscentrums utställning 1 
kubik konsthantverk blir startskottet. I utställningen speglas dagens konsthantverksscen, från 
bruksföremål med tydlig funktion till ett personligt berättande. I 1 kubik konsthantverk möter vi 
åtta konsthantverkare och deras verk. Konsthantverkare börjar ofta sin konstnärsbana i ett möte 
med ett material eller ett hantverk, därför kännetecknas området av sin starka materialkunskap 
och hantverksskicklighet. Berättandet tar även en stark och tydlig roll i verken. De relaterar till 
kropp, platser, översvämningar, kommunikation, ekonomi och naturupplevelser. Ellen Ehk 
Åkesson säger om sina verk: 
 
– De ingår i en serie skulpturer jag kallar ”My woodland fantasies” som består av ett slags 
”keramiska dagdrömmar” från min barndoms skogsland.  
  
– Allt nytt och innovativt som pekar framåt sker i det rum som inte låter sig definieras med 
traditionella genrebegränsningar, säger Mattias Givell, chef och verksamhetsledare Wanås Konst. 
Samarbetet mellan Konsthantverkscentrum och Wanås Konst syns även i Wanås Shop genom ett 
särskilt utvalt sortiment av konsthantverk som gjorts av Konsthantverkscentrum. I år handlar det 
om lokalt verksamma keramiker i Skåne och vid urvalet har den kulturhistoriska miljön kring 
Wanås varit en utgångspunkt. 
 
I shopen finner besökaren Bissa Segerson stora generösa fat, spillkummar och kannor. Mer för 
bordet gör Johan Bjärntoft, Lena Willhammar, Karin Meijer och AnneBeth Borselius. Linda 
Herrlin och Petra Lilja har tillsammans skapat både funktionella och dekorativa speglar som ger 
lite av en 1700-talskänsla. Speglar att bära med sig görs med olika mönster av Malin Jansson. 
Ljus i tillvaron ger lampor av såväl Karin Meijer, Linda Herrlin som Margit Brundins hundar. 
  
I 1 Kubik konsthantverk deltar Ellen Ehk Åkesson, Esmé Alexander, Sofia Björkman, Karin 
Johansson, Jennie McMillen, Mårten Medbo, Masayoshi Oya och David Taylor. 
 
Konsthantverkscentrums Agnieszka Knap, projektledare för 1 kubik konsthantverk, 
inviger utställningen i Konsthallen söndag 14 juni kl. 12.00.  
 
Utställning: 14 juni – 20 september, 2015 

……………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 
Återblick – Past Performance 
I programserien Återblick ser vi tillbaka på permanenta verk i samlingen och tidigare års 
utställningar. 2015 tar vi fasta på det som inte finns kvar – performance. Nedgrävda bland löv, 
hängande i träd och sittande i en ubåt har konstnärer under åren undersökt möjligheterna med 
performance. Med hjälp av konstnärerna och tidigare korrespondens, texter och bilder i arkivet 
ser vi tillbaka och sätter fokus på performance med en presentation i caféet, program under 
säsongen och sammanfattar ungefär 19 performance verk av 25 konstnärer.  
14 juni kl. 14: Vad minns du? Specialvisning av årets utställningar med början i 
performancepresentation av konstnärlig ledare, Elisabeth Millqvist.  
 
Program på gång: september till oktober performanceföreläsning av Robert Wilson, 
performancenedslag av Kristina Matousch samt Anna Kleberg & Ulrika Sparre. 
 
Utställning i caféet och program: 14 juni – 1 november, 2015 
 
……………………………………………………….. 

PÅGÅR JUST NU 
Missa inte den omtalade utställningen med konstnärer från Sydafrikas nya konstscen. 

Barriärer – Samtida Sydafrika  
Igshaan Adams, Kudzanai Chiurai, Hannelie Coetzee, Nandipha Mntambo, Mary Sibande, 
James Webb.  
Möt det samtida Sydafrika i Barriärer, en utställning som samlar sex konstnärer verksamma i 
Sydafrika, en aktiv scen dit många konstnärer från olika länder söker sig. Barriärer spärrar, 
hindrar och begränsar. De är något att kämpa mot att övervinna men de ger också skydd och värn. 
I nyproducerade konstverk som skapats för skulpturparken på Wanås Konst och i en filmsvit, 
återkommer den mänskliga kroppen i olika former.  

Utställningsperiod: 17 maj – 1 november, 2015. 

Tidningen WK#15 
Läs mer om årets utställningar I WK#15. Med konstnärspresentationer, intervjuer och essäer av 
Elisabeth Millqvist och Nthikeng Mohlele mfl. På svenska och engelska. 
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Wanås är en plats i världen där konst, natur och historia möts. Sedan 1987 har utställningar med svensk och 
internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer skapats. I skulpturparken finns idag mer 
än 50 permanenta verk av bland annat Ann Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén skapade för 
Wanås. Anläggningen Wanås består av ett medeltida slott, ett ekologiskt jordbruk, en naturskön skulpturpark och en 
konsthall. Konst visas även i stall- och magasinsbyggnader från 1700- och 1800-tal. ������ 

Wanås Konst drivs av Stiftelsen Wanås Utställningar, en ideell stiftelse i Östra Göinge kommun, nära både 
Kristianstad och Hässleholm. Verksamheten grundades av Marika Wachtmeister 1987. Från och med 2011 leds 
verksamheten av Elisabeth Millqvist och Mattias Givell. Wanås är medlem i ELAN och en Long Run Destination. 
Det innebär att Wanås är en global Ecosphere Retreats ® certifierad Long Run Destination. Wanås arbetar för hållbar 
utveckling, främst inom besöksnäringen, men även för samhällsutveckling och kulturförvaltning. Läs mer på 
www.wanaskonst.se  


