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Richard Johanssons Folkkonstmuseum på Wanås Konst 
Vårsäsongen på Wanås Konst öppnar 30 mars med konstnären Richard Johanssons 
(SE) Folkkonstmuseum. Folkkonst har följt honom sedan uppväxten och inspirerar hans 
konstnärskap. Folkkonstmuseum är en kärleksfullt skulpterad vagn som rymmer ett 
museum med Johanssons egen samling med folkkonst. I konsthallen har konstnären 
curerat en utställning med folkkonst som samlats in från allmänheten. Vem gör 
konsten? Och för vem görs den? Richard Johansson är född i Vrigstad och bor och 
arbetar i Kivik. Vernissage är i samband med Konstrundan i Skåne, fredag 30 mars  
kl. 11 – 16, invigning kl. 13 i närvaro av konstnären. Utställningsperiod, i konsthallen 30 
mars – 3 juni 2018, Folkkonstmuseet utomhus 30 mars – 24 juni 2018. 
 
 

 
Richard Johansson, Folkkonstmuseum, 2016, vid ateljén utanför Kivik, foto: konstnären. 

 
 
Richard Johanssons Folkkonstmuseum 
Museivagnen, som byggts av Johansson, visas utomhus bredvid konsthallen på Wanås Konst 
och museisamlingen består Johanssons egen samling av folkkonst. Utifrån är det en skulptur 
med konstnärens distinkta visuella språk, inspirerad av en gammaldags cirkusvagn. Inuti ryms 
en installation baserad på flera års samlande av folkkonst vars unika uttryck inspirerar 
Johansson i hans eget konstnärskap.  
 
Under hela februari månad har privatpersoner och föreningar lämnat in uppemot 250 
konstföremål till utställningen. Omkring hälften av dessa visas i en utställning curerad av 
konstnären som innehåller konstverk gjorda från 1700-talet till 2018, från samtida politiska 
broderier till klassiska gåramålningar, skulpturer av uttjänta tändstift jämte snidade 
träskulpturer och ett hårarbete från 1800-talet. Med urvalet skapar konstnären oväntade möten 
mellan då och nu, och breddar begreppet folkkonst genom att släppa in en mångfald av  
 



 
 
 
 
 
 
 
tidsåldrar, uttryck och material. Utställningen blir även en kommentar på samlande och 
museernas roll, och på hur folkkonst och konst gjord av personer utan formell 
konstutbildning, förvaltas i vår kultur. 
 
”Hela verket är gjort med kärlek. Från vagnens estetik till varje pinal i museet. Här finns inga 
anslag av ironi från min sida. Kärleken till folklig konst, som jag delvis har sett under min 
uppväxt, har följt mig under hela mitt konstnärskap. På så vis är vagnen en naturlig följd i 
mitt arbete som konstnär. I en akademisk konstvärld har jag tänkt att vagnen ska vara något 
som mer handlar om visuell kärlek och värme.” – Richard Johansson 
 
Vad är folkkonst? 
Folkkonst kan betecknas som all konst skapad av människor utan formell konstutbildning 
men definitionerna varierar. I Folkkonstmuseet samlas konstverk gjorda från 1800-talet fram 
till våra dagar. Det kan vara konstverk som tavlor, skulpturer och textilier, men också andra 
föremål som har dekorerats och fått nya uttryck. Nordiska museet skriver att ”Viljan att pryda 
sig själv och att dekorera sina närmaste omgivningar är uråldrig, allmänmänsklig och global.” 
Folkkonsten finns så länge människor skapar, dekorerar och uttrycker sig genom konst. 
 
……………………………………………………….. 
 
Richard Johansson, Folkkonstmuseum 
Vernissage: fredag 30 mars, 2018, kl. 11 – 16, invigning kl. 13 i närvaro av konstnären  
Utställningsperiod: i konsthallen 30 mars – 3 juni 2018, Folkkonstmuseet  
utomhus 30 mars – 24 juni 2018 
 
 
Richard Johansson (född 1966 i Vrigstad, bor och arbetar i Kivik) är utbildad på 
konstskolan Forum i Malmö (idag Malmö konsthögskola) och arbetar med måleri och 
skulptur. Han har ställt ut i Sverige, Italien och Tyskland och hans verk finns i samlingar på 
bl. a Göteborgs Konstmuseum och Eskilstuna Konstmuseum. Tillsammans med Mette 
Björnberg har han gjort offentliga gestaltningar och utsmyckningar som kan ses i 
Kristianstad, Halmstad, Jordbro, Södertälje och Älmhult. Johansson är representerad av 
Galleri Magnus Karlsson, Stockholm.  
……………………………………………………….. 
 
Utställningsprogram på Wanås Konst 2018 
 
Richard Johansson, Folkkonstmuseum 
Vernissage: fredag 30 mars 2018 
Utställningsperiod: i konsthallen 30 mars – 3 juni 2018, Folkkonstmuseet  
utomhus 30 mars – 24 juni 2018 
 
Separatutställningar: Chiharu Shiota, Katarina Löfström 
Specialprojekt: Poul Gernes 
Vernissage: söndag 6 maj 2018 
Curators: Elisabeth Millqvist och Mattias Givell, Wanås Konst 
Utställningsperiod: 6 maj – 4 november, 2018 



 
 
 
 
 
 
Stickaktivism Madejas contra la violencia sexista – Nystan mot genusrelaterat våld  
Vernissage: lördag 9 juni, 2018 
Utställningsperiod: 9 juni – 26 augusti, 2018 
 
Konstbarnbok Per Enoksson & Thom Lundberg  
Boksläpp och utställning i konsthallen lördag 9 juni, 2018 
Utställningsperiod: 9 juni – 23 september, 2018 
 
 
Sommaren 2018: Xavier Le Roy och Scarlet Yu 
Mer information kommer våren 2018 
……………………………………………………….. 
 
Utställningsprogram off-site 2018 
Not a Single Story – NIROX Winter Sculpture Exhibition 2018,  
NIROX Foundation, Sydafrika 
Curators: Elisabeth Millqvist & Mattias Givell, Wanås Konst 
Co-curators: Jessica Doucha & Khumo Sebambo, NIROX Foundation 
Grundare och direktör NIROX Foundation: Benji Liebmann 
Utställningsperiod: 12 maj – 29 juli, 2018 
Ett samarbete mellan NIROX Foundation, Sydafrika och Wanås Konst 
Mer information kommer våren 2018. 
 
……………………………………………………….. 
Alltid på Wanås 
Skulpturparken med samlingen öppen året runt, dagligen kl. 8 – 19.  
Konsthall, Shop och Deli öppnar 30 mars, 2018 
På Wanås: Konsthall, Shop & Deli, samt Wanås Restaurant Hotel.   
Wanås Restaurant Hotel öppet för helgbrunch lördagar och söndagar fram till påsk kl. 11.30 – 15. Påsköppet 30 
mars – 8 april, dagligen kl. 11 – 16, därefter tis – sön  till 5 maj. Öppet dagligen från 5 maj 10 – 17. Middag för 
förbokade gäster. 
 
……………………………………………………….. 
 
Wanås Konst/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge, Sweden  
www.wanaskonst.se 
För mer information vänligen kontakta:     
Sofia Bertilsson, presskontakt  
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se  
http://www.wanaskonst.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 öppnar igen 30 mars, 2018 
På Wanås: Konsthall, Shop & Deli, samt Wanås Restaurant Hotel. För öppettider Wanås Restaurant Hotel se 
vänligen se hemsida www.wanasrh.se . 
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Wanås Konst/The Wanås Foundation  
Wanås, SE-289 90 Knislinge, Sweden  
www.wanaskonst.se 
För mer information vänligen kontakta:     
Sofia Bertilsson, presskontakt  
0733-86 68 20, press@wanaskonst.se  
http://www.wanas.se  
Pressrum:  http://news.cision.com/se/wanas-konst  (här finns fler bilder för nedladdning) 
 
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 Nathalie Djurberg & Hans Berg, 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 som skapades 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. 
 


