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Fåglarna kvittrar, piper, ropar och kanske varnar de 
också när jag går över de undersköna ängarna ner 
mot havet vid Tjörnedala. Så hör jag vågorna och 
vattnets eviga, rogivande sång. Och där i gläntan 
hänger det första konstverket, Karin Palolas ”Bung-
ee”.

D et hänger, för det är två gungor som Hagestads-
konstnären Karin Palola har skapat som sitt bi-
drag till sommarens konstrunda, Art walk, längs 

kusten mellan Baskemölla och Vik. Jag sätter mig och 
gungar med hela havet framför mig. Ett konstverk att 
gunga och vila i. Skönt och kontemplativt. 

Den andra gungan är upphängd i flätade, tänjbara 
gummirep, som linor som används vid bungyjump, 
hoptvinnade av flera tunnare trådar. Någon har snurrat 
linorna flera varv runt grenen, som vi gjorde i min barn-
dom på lekplatsen så att gungan till slut hängde högt, 
högt med bara en kort lina kvar att hänga i.

Lite längre ner mot havet finns keramikern Elna-Ka-
rin Helgessons ”Bee-ware”, en skog av skyltar med bil-
der på bin. Ett bi surrar runt de gula skyltarna, som en 
helikopter eller drönare ute på apokalyptiskt uppdrag. 
Konstnären har skrivit korta texter på ett par skyltar, 
om att var tredje bi- och humleart är utrotningshotad, 
att våra naturliga pollinerare är hotade, att det pågår en 
miljökatastrof i det tysta. En tyst katastrof och så här 
denna idyll med våg skvalp och havets andning.

Längre ner, just där strandens sanka ängar med stilla-
stående grodpölar avlöses av stenar som ligger som en 
liten barriär mot vattnet, har Jonas Larsen, formgivare 
och konstnär från Hammenhög, skapat sitt verk, ”Gol-
den days”. 

Det tar en stund innan jag upptäcker dem, de förgyll-
da stenarna som konstnären har placerats ut i området 
mellan strandskogen och havet. Som skatter som vän-
tar på att bli funna. Den sista förgyllda stenen ligger ute 
i vattenbrynet, så att vågorna kan slå över den. 

Anna Agger har sin verkstad vid Örnahusen. Hon 
sysslar med industridesign och har placerat fyra av sina 
formgivna bänkar i gröngräset. Enkla, funktionella och 
vackra. Färgerna i neongrönt och engelskt rött bryter 
mot naturens palett. Hon kallar verket ”Vila”. En bänk 
att sätta sig att vila på, eller en uppmaning till besökar-
na att stanna upp.

I ett vindpinat men högrest träd upptäcker jag Rörums-
konstnären Clemens Eks verk ”Konstbefruktning”. 
Även den titeln är fyndigt mångtydig, konst kan befruk-
ta vårt seende och tänkande. Skulpturerna eller mobi-
lerna liknar en sammansmältning av ett bröst och en 
spermie. Bröstvårtan pekar framåt, spermiens svans 
fladdrar där bakom. Vart är de på väg?

Jag vandrar tillbaka mot Tjörnedala, stärkt och lyck-
lig över all denna rikedom både i naturen och i konstens 
värld. Det är inte de stora gesterna som konstnärerna 
använder sig av. De är inlyssnande och lyhörda, skapar 
rum för eftertanke och begrundan.

Utställningen är öppen dygnet runt fram till 30 sep-
tember.

ULF MÅRTENSSON
ulf.martensson@ystadsallehanda.se
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40 år efter  
döden
HAMMENHÖG. Bröderna Mi-
chael och Thomas Seger-
ström spelar sin pjäs ”40 år 
efter döden” i Garaget i 
Hammenhög söndagen 26 
maj klockan 19. Föreställ-
ningen handlar om brö-
dernas uppväxt i Skurup 
och deras gemensamma 
baby Tidningsteatern.

Performance  
på Tjörnedala
BASKEMÖLLA. Koreografen 
och artisten Frédéric Ta-
vernini skapar då ett nytt 
performanceverk i den på-
gående utställningen med 
installationen ”Mellan det 
sedda och det icke uppen-
bara” av Rachel Tess, Ma-
ria Johansson och Julia 
Giertz. ”Taverninis arbete 

Dansaren Frédéric Taverni 
dansar på söndag i installa-
tionen ”Mellan det sedda 
och det icke uppenbara”.

präglas av en extrem fy-
sisk närvaro och en ut-
forskning av situationer 
som mjukt och försiktigt 
destabiliserar publiken. 
Publiken uppmuntras att 
ifrågasätta sin uppfatt-
ning om tid och verklig-
het”, skriver Öskg i ett 
pressmeddelande.

Hedenmo  
ställer ut i Lund
KONST. Martin Hedenmo, 
konstnär periodvis boen-
de i Gårdlösa, ställer ut i 
Lund på Maria Thorlund 
ateljé och galleri. Vernis-
sage lördagen 26 maj mel-
lan klockan 12 och 16. Mar-
tin Hedenmo ställde se-
nast ut sin navistiska mål-
ningar på Konstrundan.
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Vallis Keramik, Per Helsas 
Gård: Valéria Gedusch-
eff-Törnberg, unik keramik - 
målningar. Öppet: ons-fre kl 
11-16, lör kl 11-14.

Morten restaurang och café: 
Dina Eriksson ställer under 
maj månad ut konst förestäl-
lande, natur, djur, men även 
något abstrakt. 

Klostret, Ystad:  
Ingenting finns inte – Leif Eu-
gen visar objekt och måleri i 
Klosterkyrkan, t o m 26 au-
gusti. Klostret 750 år – en his-
torisk tidsresa. På ruinens 
brant – Fotografier från klost-
rets restaurering i början av 
förra seklet. Öppet tis-fre kl 
12-17, lör-sön kl 12-16.

Konsthantverkarna i Ystad: 
Vån 2: Mimi Blomstedt - Ateljé 
Mocca och Lotta Franchell - 
Thea design. Vån 3: Boden på 
loftet. Öppet mån-fre kl 11-
18, lör kl 10-15. Jens Jacob-
sens hus Tel. 0411-126 99

Dahlåkra Damast, Damastvä-
veriet i Hammar: Gunnel Mår-
tensson Ateljé för damastväv-
ning och formgivning. Butik 
med linne från Klässbols Lin-
neväveri & Växbo Lin. Öppet 
dagligen, ring gärna tel. 
070224 86 85 eller se hem-
sidan www.dahlakra.se. Hos 
Konsthantverkarna i Ystad, 
Jens Jacobsens hus, mån-fre 
11-18, lör 10 -15.

912 Kåseberga, Östra Kust-
vägen 912, mellan Kåseberga 
och Löderups Strandbad: 
Bruks- & unik keramik i sten-
gods av Elna-Karin Helges-
son, t o m 17 juni. Öppet fre-
sön kl 11-17. 

SIMRISHAMN
Österlens museum, Simris-
hamn: Älskade tekanna, t o m 
29 september. Design för 
folkhemmet, t o m 10 januari. 

Ateljé Mitt i Stadens Hjärta, 
Bergengrenska Gården/ 
Lübeckergränd (vid 1910): 
Ann-Margrete Clarén – måleri. 
Öppet fre–lör kl 10-14. 

Galleri Blå, Gärsnäs: Teck-
ningsutställning – Saga Bitko-
ver Norman, Mats-Åke Fors-
berg, Hans Johansson, Elisa-
beth Moritz, Gertie Månsson, 
Thord Norman, Maria Persson 
och Bertil Pettersson, t o m 
10 juni. Öppet kl 12–17.

Tjörnedala Konsthall, Baske-
mölla: Lena Eliasson Ewald, 
Elin Maria Johansson, Rachel 
Tess och Susanne Schmidt–

Nielsen, t o m 10 juni. Öppet 
tor-sön kl 12–16. 

Galleri Thomas Wallner, Sim-
ris bygata 9, Simris: Tomas 
Lundgren och Julia Peirone, t o 
m 3 juni. Öppet tis-sön 12-17. 

Ateljé Gunilla Mann, Rörums 
Byaväg 7: Min resa genom 
Sverige och Världsmetropo-
lerna fortsätter i oljemålning-
ar, textiltryck och litografier. 
Öppet fre–sön kl 12–16.

Lilla konstsalongen, Storga-
tan 13, Simrishamn: Gunillla 
Mann  Nya oljemålningar med 
temat ” Mitt vackra Simris-
hamn”. Öppet fre kl 13–18, lör 
kl 11–14.

SKURUP
Mästers Galleri vid Svane-
holms slott: Peter Schleiper, t 
o m 3 juni. Öppet lör–sön kl 
11-16. 

TOMELILLA
Tomelilla konsthall: Behind 
the curtain – Kulturskolans 
elevutställning, t o m 10 juni. 
Öppet tis–fre kl 10–17, lör-
sön kl 12–16.

Ateljé Bremberg, Rosen-
crantzgatan 21, Tomelilla: 
Konstutställning av Håkan och 
Lisbeth Bremberg. Öppet efter 
överenskommelse 0703-
427025.

Brösarps Konsthall: GRAN-
NAR! Nio konstnärer från 
grannbyarna Maglehem, Lille-
hem och Olseröd – Jan-Bertil 
Andersson, Håkan Berg, Pia 
Carlström, Åke Carlström, An-
nika Fajersson, Anna Rochego-
va, Malin Schönbeck, Irene 
Trotzig, Erica Wedman, t o m 3 
juni. Öppet lör–sön kl 12-16. 

Christinehofs slott, Brösarp: 
En kvinnas makt och skapar-
kraft – om Christina Piper, t o 
m 30 september. 

Galleri Gamla Bryggeriet, 
Smedstorp: Per Baker, mo-
dern dansk smidedesign, alu-
minium fine art print, galleri-
trädgård, rostig butik, öppet 
fre–sön kl 11–17.

Blå Gården, Storgatan 25 i 
Smedstorp: Måleri, designade 
möbler i trä, skulpturer och 
textilt av Gunnester Edlom 
Sköld & Ulf Sköld. Öppet lör–
sön kl 11–16.

Ateljé J Saxell, Lunnarp: Måleri 
av svensk-kanadensiska Jen-
nifer Saxell. Öppet alla dagar 
efter överenskommelse. 

Galleri Fågel, Bedding-
estrand:Broderier i vår tid. Fritt 
broderi med Elsa Agelii, Kerstin 
Björk, Erik Torstensson, Birgit-

ta Nelson Clauss, Victoria An-
dersson, Emma Ihl och Helene 
Lundborg,  t o m 17 juni. Öppet 
fre–sön kl 11-17. Vernissage 
lördag kl 11–17.

SJÖBO
Sjöbo konsthall: Johan These-
lius, t o m 8 juni. Öppet mån-
fre kl 10-16, lör 10-14.

Ateljé Tant G, Tunnelgatan 1: 
Gunilla Mayzel – olja, akvarell, 
teckning. Öppet ons kl 11–
19, övrig tid efter överens-
kommelse.

Lilla Rygården B&B, kafé o 
galleri, Andrarumsvägen 279, 
Lövestad: Lars J:sson Nutti – 
målningar med motiv från den 
samiska kulturen och Ion 
Popescu – skulpturer med in-
spiration från poesi, filosofi, 
musik och matematik,  t o m 1 
juni. Öppet tor-sön kl 13–17.

ÖVRIGT
Regionmuseet, Kristianstad: 
Freckles – foton av Brock El-
bank, t o m 14 oktober. Öppet 
tis-fre kl 12–17, lör-sön kl 
11–16. 

Kristianstads konsthall: Varm 
saft – Ingela Ihrman, t o m 30 
september. Öppet tis-fre kl 
12–17, lör-sön kl 11–16. 

Olseröds konsthall: Tête-a-tê-
te med Josefin Gäfvert –  väv-
nader, Åsa Jungnelius – glas, t 
o m 27 maj. Öppet ons-sön kl 
12–17.

Wanås, Knislinge: Konstpro-
jekt 2018, t o m 4 november. 
Richard Johansson – Folk-
konstmuseum, t o m 24 juni. 
Öppet tis–sön kl 11–16.

Kulturen, Lund: A Sense of Jane 
Austen – dräkt & historia, t o m 
2 september. Alice i Underlan-
det, t o m 28 februari 2019. 
Öppet tis–sön kl 12–16. 

Jäger & Jansson Galleri, Lund: 
Jonas Lundh och Dennis West-
holm, t o m 27 maj. Öppet tis-
fre kl 12-18, lör 12-16.

Skissernas Museum, Lund: 
Swoon – Haven, t o m 9 sep-
tember. Öppet tis–sön kl 12–
17, on kl 12–21.

Malmö Konsthall:  Siri Aurdal 
– Continuum, t o m 26 augus-
ti. Öppet dagligen kl 11–15. 
Vernissage fredag kl 18–21. 

Malmö Konstmuseum: Per-
petual Uncertainty - konst och 
radioaktivitet, t o m 26 augusti. 

Malmö Museer: Från klappka-
mera till digitalkamera, t o m 
18 november. Design för doft 
– flaskor för flytande flärd, t o 
m 25 juni. Havsresan – under 
ytan, t o m 27 maj. 

Moderna museet, Malmö: Ka-
tarzyna Kobro och Władysław 
Strzemiński – Ny konst i tur-
bulenta tider, t o m 2 septem-
ber. Öppet tis-sön kl 11–18. 

Trelleborgs museum: Takao 
Momiyama och Kiwa Saito – 
textil, t o m 10 juni. Öppet tis–
sön kl 12-16.

Axel Ebbes konsthall, Trelle-
borg: Digital konst av ungdo-
mar från Liljeborgsskolan vi-
sas t o m 27 maj. Öppet lör kl 
10–14, sön kl 13–16.

Konsthallen på Falsterbo 
Strandbad:  Japan-Traditions 
and Pop Culture, t o m 3 juni. 
Öppet ons-sön kl 11–16. 

Landskrona museum: Brodera 
på stickat, t o m 10 juni. Öp-
pet alla dagar kl 12–17, tor kl 
12–20.

Landskrona Konsthall: Asle 
Nyborg - måleri, och Lage Per-
gon – skultptur, t o m 17 juni. 

Dunkers Kulturhus, Helsing-
borg: The Climate Experiment 
– Bigert & Berrgström, to m 
21 oktober. Shaun Tan ”Lost 
Things”, t o m 12 augusti. Öp-
pet  mån–ons, fre kl 10–18, 
tor kl 10–20, lör–sön kl 10–
17. 

DANMARK
Louisiana, Humlebaek: Ed Ru-
scha, t o m 19 augusti.Gab-
riele Münter, t o m 19 augusti. 
Picassos keramik, t o m 27 
maj. Öppet tis-fre kl 11–22, 
lör-sön kl 11–18.

Arken, Ishøj, Köpenhamn: Alp-
honse Mucha, t o m 3 juni. 
Ugo Rondinone – Ensamhet-
ens språk, t o m 30 decem-
ber. Öppet tis–sön kl 10–17, 
ons kl 10–21.

Statens Museum for Kunst: 
Hieroglyfer – symbolismens 
teckningar, t o m 12 augusti. 
Judith Hopf: OUT, t o m 30 de-
cember. Ursula Reuter Christi-
ansen – Skarprättaren, t o m 
10 juni.

Den Frie Centre of Contempo-
rary Art, Köpenhamn: The 
Chironium - Lisa Jeannin och 
Rolf Schuurman, t o m 10 
juni. 

Det Nationalhistoriske Muse-
um, Hilleröd, Köpenhamn: Re-
formationen 500 år, t o m 3 
juni. 

Kunstforeningen GL Strand, 
Köpenhamn: Vouge like a pa-
inting, t o m 2 september. Öp-
pet ti–sö kl 11–17, ons–tor kl 
11–20. 

Sophienholm: Johannes Lar-
sens have, t o m 10 juni.
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