Höstmöte 11 november på Wanås!

Wanås slott och dess konst hedrades med en frimärksutgåva som kom ut den 16 mars
i år – två frimärken som har sammantryckts i ett s.k. miniark.

ack för en kort men intensiv säsong på Kivik Art Centre, och framförallt till er som ställde upp
som guider denna sommar i vått och torrt. Efter årslånga turer i media och rättsinstanser känns
det nu som en nystart för vår verksamhet. Ett nytt spännande konstverk är som bekant under
uppförande, och många intressanta idéer om framtiden diskuteras.
Ni kan fortfarande köpa stenar till Sol LeWitts skulptur, se nedan!
Vi behöver också bli fler medlemmar i intresseföreningen och vi hoppas på ert stöd i den strävan.
Presentkort för medlemskap nästa år finns att köpa på höstmötet.
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Höstmöte 11 november kl. 13.00
på Wanås Konst
Höstmötet äger den här gången alltså rum på Wanås Konst (www.wanaskonst.se). En ny spännande
plats för vår sammankomst!
Elisabeth Millqvist berättar under mötet om Wanås Konsts verksamhet. Och Jennifer Forsberg, känd
av oss alla, ställer ut och presenterar sin utställning ”Jordränta”, som kan studeras i Konsthallen på
Wanås fram t.o.m. den 22 december.
Entréavgiften är subventionerad – ”kom två, betala för en”. Ordinarie pris är 140 kr, pensionär 120 kr.
Medlem i Wanås vänner fri entré.
Ni bjuds på kaffe och kaka i samband med presentationerna.
Den som så önskar kan beställa och intaga lunch på plats innan mötets början.
Föranmälan till höstmötet senast den 4 november!
Anmälan till Bodil Bergman, bodilb@telia.com.
Köp stenar – ge bort stenar!
Byggandet av 9Towers är som sagt i full gång – men vi saknar fortfarande stenar!
Hjälp till att fullborda Sol LeWitts skulptur – köp en sten eller två eller fler! Eller ge
bort en i farsdagspresent kanske? Presentkort finns på höstmötet. En sten kostar
bara 150 kr, och beloppet kan sättas in på vårt bankgiro 5954-8289.
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Jennifer Forsberg presenterar på årsmötet sin utställning ”Jordränta” på Wanås Konst.
(Foto Gert Germeraad)

Möt Jennifer Forsberg!
Som dagens föredragshållare har vi alltså glädjen att presentera Jennifer Forsberg, vänföreningens
förra ordförande, som nu ställer ut på Wanås.
Så här presenterar Wanås Konst henne på sin hemsida:
Jennifer Forsberg (f. 1970), verksam på Österlen i Skåne, är den första konstnär som förlänger
Wanås Konst inomhussäsong som ett led i att konsthallen får utökade öppettider. Hon inleder också
en ny utställningsserie med fokus på konstnärer verksamma i Skåne med omnejd.
Under höstlovet med Bästa-biennalens tema Kaos, medverkar hon med en workshop där lerföremål
formas och bränns i en okontrollerbar process, och söndag 19 november möter vi henne i ett konstnärssamtal på Wanås Konst.
Hon är just nu aktuell med en grupputställning på Konsthall Blå Stället, Angered, som är del av
GIBCA Extended 2017. Forsberg har haft separatutställningar på bland annat Sölvesborgs konsthall,
Tjörnedala Konsthall, Baskemölla, som drivs av Östra Skånes Konstnärsgille, samt deltagit i samlingsutställningar bland annat på Kulturhuset i Stockholm, Liljevalchs konsthall och Sven-Harrys konstmuseum.
Sedan 2008 är hon rektor vid Österlenskolan för konst och design i Simrishamn. Jennifer är utbildad
på Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet 1992–98, MFA med inriktning
keramik, samt vid Konstakademien i Reykjavik, Iceland Academy of the Arts (IAA) 1995.
Väl mött på Wanås!
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