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HUR GICK

ÅRETS KONSTRUNDA?
Två helt olika sommarupplevelser

WANÅS
KONST
Omslagsbild: Wanås Konst

SKAKAR OM!

IKEA
MUSEUM
N O S TA L G I I Ä L M H U LT !
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HÖGLANDETS
KONSTRONDA
(småländsk stavning)

På det småländska höglandet arrangerades under Kristi himmelfärdshelgen,
10–13 maj, en konstrunda. Öppet hus i konstnärernas ateljéer och lokaler.
Drygt ett 50-tal utställare från Tranås i norr till Vetlanda och Sävsjö i söder.
Samlingsutställning på Eksjö museum.

2018
BESÖKSREKORD IGEN!

Året Konst- och kulturrunda slog
rekord igen. I år räknade vi in 26 173
besök. Vilket är över 4 000 fler än ifjol.

Vi besökte några stycken i Eksjö – en av Sveriges tre vackra ”trästäder” och
kom hem med en vacker keramikskål. Kul att hämta intryck och idéer från
andra rundor.

Antalet utställare var i princip lika
många som föregående år. De kunde
glädja sig åt en bra försäljning. Över
95% av de utställande konstnärerna
och konsthantverkaren sålde! En
fantastiskt bra siffra!
Är du medlem? Logga in på www.
konstokultur.se om du vill se de
exakta uppgifterna för varje lokal.
TACK ALLA utställare, fasta och tillfälliga gallerier och besökare!

2019

Nu tar vi paus och laddar batterierna
för nästa år. I höst kommer inbjudan
till gallerier och utställare. Den kommer även att finnas på:
www.konstokultur.se.
Konstrundan 2019 äger rum påskhelgen 19–21 april.
Vill du komma i kontakt med oss
fram tills dess, gör du det genom mail
till: info@konstokultur.se
GDPR
Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR)
gäller även för Medlemsföreningen Konst- och
kulturrundan i Kolbäcksådalen. Vi har formulerat
en ”Integritetspolicy” att tillämpas i samband
med höstens anmälningar.
Läs mer på www.konstokultur.se
under fliken Medlemsföreningen

Sommar i våra lokala gallerier

Spännande utställningar under sommaren. Kolla deras hemsida för exakta uppgifter.

VIRSBO KONSTHALL
30 juni–22 juli Fåglar, fåglar och lite mer.
28 juli–5 aug
Elevutställning. Deltagare i årets målarkurser.
11 aug–2 sept Stratum. Måleri, skulptur, foto och textil.
8 sept–30 sept Anders och Susanna Geidemark. Foto och akvareller.
www.virsbokonsthall.se
STENHUSET SURAHAMMAR
19 maj–24 juni Hammarskolans elever. Elevarbeten i bild och slöjd.
30 juni–29 juli Naturreservaten - en konstnärlig hyllning
www.stenhusetgille.se
NATURFOTOGRAFISKA, KULTURHUSET, HALLSTAHAMMAR
19 maj–25 aug Thomas Jågas/N ”Fjällnära ljus”
1 sept–17 nov Carl-Fredrik Ekström/N ”Återsken och viskningar”
www.hallstahammar.se/Kultur-fritid/Kultur/naturfotografiska/
SOMMARGALLERIET HIMMELRIKET vid Tidö slott
Besök gärna Marie Hektor i hennes ateljé och hennes inbjudna utställare
7 juli–12 aug
Kajsa Mullern Harvig. Foto med insekter
Catarina Kanesäter. Bruksgods i lergods
Marie Hektor, Konstglas, Raku och akvareller
www.hektor.nu

WANÅS KONST
Det blev ett omtumlande möte mellan mig och Wanås Konst.
Min hjärna och mitt hjärta var inte förberedda. Jag värjde mig
en lång stund innan jag gav mig hän.
Och det skedde i Yoko Onos installation Wish
Trees. Två rader med äppelträd i full knopp med
önskningar nedskrivna från besökarna. Vi går
länge, tittar, läser och blir berörda. Vilket samspel
mellan konstnär och dess publik!
Att Wanås Konst anses vara en av världens främsta
skulpturparker har jag läst om. Den utmanar och
påverkar mitt sinne. Parken, i en bokskog, är bara
den magiskt vacker, att dessutom möta konstverk
som utmanar mitt sätt att betrakta, ta in och påverkas gör upplevelsen ännu
större. Det står i Wanås beskrivning att den vill förändra. Vad står inte. För
mig handlar det initialt om min egen hjärna och hjärta.
Mötena mellan mig och konstverken berör. Kyrkan? utan dörrar där någon
läser högt som en predikan. Lyssnar till den flera gånger. Plötsligt möter
jag det enorma vildsvins-huvudet – skapat av trädstammar. Den uppspända
filmduken där massor av pyttesmå speglar reflekterar omgivningen i vindens ständiga förändring. Barnen som ropar efter Mamma, som om de befann sig i nöd. Trappstegsbron, likt Monets broar i sina målningar, över ett
vattendrag. Den väldiga träpyramiden att klättra på och träffa andra besökare. Matsalen mitt i parken utan väggar. Vem äter där och vilka är gästerna?
Vi hann inte allt. Massor kvar att återkomma till och upptäcka. Dessutom
en trevlig butik och restaurang. Wanås Konst ligger ca 15 km norr om Kristianstad.
Lars Petersson

Upptäck mer på
www.wanas.se

NOSTALGI
I ÄLMHULT
IKEA museum
Wow - vilken härlig nostalgitripp det är att
besöka IKEAS museum! Med ett antal år
på nacken är det många flashbacks som
kommer under besöket.
I början finns en beskrivning av Sveriges historia och hur den gestaltades i hemmen.
Runt denna utställning visas hur IKEA
anpassade sig till tidens strömningar och
ideal. Allt från Stockholmsutställningen
1930. Här finns också historien hur allting
började. Hur Ingvar Kamprad startade och
utvecklade sitt IKEA.
En våning upp i det gamla – och det allra
första – varuhuset finns en jätteutställning
i kronologisk tidsordning av gamla interiörer från IKEA kataloger. Här känner vi igen
en mängd möbler från vår egen uppväxt.
TV-apparater som sänder gamla TV-program; Drutten & Krokodilen, Televinken.
Produkter som åker runt på en ”linbana” i

taket. Här finns Ingvar Kamprads kontorsrum intakt.
En imponerande statistik över antalet varuhus och produkter,
kataloger i alla dess
språkvarianter, antalet medarbetare
och leverantörer.
Vill du vara med på nästa års katalog? Här finns möjligheten att fotografera
sig själv och printa ut en bild.
Här finns också en massa roliga och lite
galna upplevelser av hur människor har
använt eller omvandlat IKEA produkter till
något helt annat. En kul butik med IKEA
saker som bara finns här. Likaså serverar
restaurangen nya rätter och vin. Ta tid på
dig - när nostalgin drabbar dig, rusar tiden.
Lars Petersson

IKEA Museum ligger i Älmhult,
ca 6 mil sydost om Växjö.
Läs mer på
www.ikeamuseum.com
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