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#MITTWANÅS – Terese Gustafsson vann verk av Yoko Ono 
 
Under året har alla besökare på Wanås Konst fått ge sin bild av Wanås. Terese 
Gustafsson från närbelägna Hanaskog vann tävlingen #MITTWANÅS och är lycklig 
vinnare till ett verk av Yoko Ono. På säsongsavslutningen söndag 2 november 
överlämnas priset. Ytterligare tre bilder fick hedersomnämnande och vinner årets 
barnbok, Hur man blir en sten av Martina Lowden och Klara Kristalova. I samband 
med Höstlovet och säsongsavslutning är Wanås Konst öppet dagligen kl. 11 – 17 med en 
mängd aktiviteter med dans, döskallar, familjevisningar, Wanås Vänners konstlotteri, 
performance med Dance Me-konstnären Molly Haslund och dans med Melody Putu 
från Skånes Dansteater. Söndag 2 november välkomna på Finissage med prisutdelning! 
 
 

                                    
Terese Gustafssons vinnarbild #MITTWANÅS. Bästa utflyktsmålet var hennes kommentar till bilden som visar hennes och barnens Wanås – 
lekfullt och spännande.  Tv tävlingsvinst Yoko Onos multipel Bottled Sky, 2014. 
 
Juryns motivering: ”Så vill vi att Wanås ska vara för alla besökare. Mitt Wanås – Ni är 
konsten på Wanås!” Grattis Terese Gustafsson, vars bild med barn som leker en performance 
på en skulptur av Molly Haslund vann första pris i årets fototävling #MITTWANÅS.  
 
Under året har tävlingsbidragen bildat en utställning i Caféet, på nätet hittas bilderna under 
taggen #MITTWANÅS och på hemsidan visas ett bildspel. Reglerna för tävlingen var enkla. 
Ta en bild och skriv några ord om din bild av Wanås. Alla sätt att fotografera har varit tillåtna. 
Många mobilbilder har lagts upp på Instagram men polaroidkameror som kunde lånas i 
Konsthallens entré har även varit populära. Viktigast var att bilden visade besökarens bild av 
Wanås. #MITTWANÅS har fått hundratals bidrag och har varit uppskattad av 
skulpturparkens besökare. Se tävlingsbidragen på www.wanaskonst.se 
 
Under året har dansen haft en framträdande roll på Wanås Konst. Dels genom Rachel Tess 
intensiva program med föreställningar och öppna repetitioner, dels genom det samarbete som 



inletts med Skånes Dansteater. På Wanås kommer man nära konstnärerna och som deltagare i 
egna performance där man blir en del av konsten.  Även kommande säsong kommer Wanås 
att vara en plats för konstnärerna och besökarna. För alla som är nyfikna på att ta del – passa 
på när Molly Haslund gör en performance under helgen. Bli en del av konsten – gör konsten 
till din konst 
 
 
För mer information vänligen kontakta: 
Sofia Bertilsson,  0733-86 68 20, eller press@wanaskonst.se 
���http://www.wanas.se ���  
Pressrum: http://news.cision.com/se/wanas-konst (här finns fler bilder för nedladdning) 
 
 
Program Höstlov & Säsongsavslutning 
Onsdag 29 oktober ��� 
11.00 – 12.30 Familjevisning 
11.00 – 12.30 Dansworkshop med Melody Putu, Skånes Dansteater 
13.00 – 14.30 Dansworkshop med Melody Putu, Skånes Dansteater 
 
Torsdag 30 oktober ��� 
11.00 – 12.30 Familjevisning 
11.00 – 12.30 Dansworkshop med Melody Putu, Skånes Dansteater 
13.00 – 14.30 Dansworkshop med Melody Putu, Skånes Dansteater 
 
Fredag 31 oktober 
11.00 – 12.30 Familjevisning 
13.00 – 14.30 Workshop – Dödskallar! En Jan Håfström hyllning! 
 
Lördag 1 november 
11.00 Performance av Molly Haslund vid Tre dubbla ribbstolar för minimal rörelse – coordination model 6 
11.00 – 12.30 Sista visningen av årets utställningar av Elisabeth Millqvist 
12.30 Performance av Molly Haslund vid Tre dubbla ribbstolar för minimal rörelse – coordination model 6 
11.00 – 15.00 Drop in workshop - Döskallar! En Jan Håfström-hyllning! 
15.00 Performance av Molly Haslund vid Tre dubbla ribbstolar för minimal rörelse – coordination model 6 
 
Finissage söndag 2 november 
11.00 – 15.00 Drop in workshop - Döskallar! En Jan Håfström-hyllning! 
11.00 – 12.30 Dansworkshop med Melody Putu, Skånes Dansteater 
12.00 Performance av Molly Haslund vid Tre dubbla ribbstolar för minimal rörelse – coordination model 6 
13.35 Prisutdelning #MITTWANÅS 2014 
13.00 – 14.30 Dansworkshop med Melody Putu, Skånes Dansteater 
14.00 – 15.30 Visning för hela familjen med Elin Magnusson, pedagog Wanås Konst 
 
13.00 Wanås Vänners konstlotteridragning följt av öppen specialvisning 13.30 
13.30 Visning med gäster och överraskningar. Om Carl Fredrik Reuterswärds konstnärskap och skulpturgruppen 
Interlettre med konsthistoriker Thomas Millroth, möt konstnären Molly Haslund och följ dansaren Melody Putu, 
Skånes Dansteater. 
 
 
Öppet: 
T o m 2 november dagligen kl. 11– 17 ������ 
Parken är öppen alla dagar året runt kl. 8 – 19 ������ 
 
Wanås Konst, Wanås, 289 90 Knislinge 
 
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. Läs mer på www.wanaskonst.se  

 


