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En målning som fick ett eget liv
Vårt sommarställe på Österlen gjordes om till året-runt-boende
och vi bodde där i åtta år. De senaste åren när gården var
färdigrenoverad tog jag upp mitt måleri igen.

J

ag startade med
mindre tavelformat och
skänkte bort alla målningar
till släkt och vänner. Vid ett
tillfälle sa dottern ”Det här
är ju bra, du borde ställa
ut”. Sagt och gjort, jag tog
kontakt med Konstgruppen
Skillingarna i Skillinge och
nu tog det fart…

När jag upptäckte ÖS
Vid ungefär samma period
googlade jag efter konstföreningar på nätet
och hittade
Öppna Sinnen,
där jag blev
medlem.
Jag tyckte
Öppna Sinnen
verkade bra och
dom hade bra
utställningsmöjligheter.
Nackdelen var
bara avståndet,
vi bodde på
Österlen och ÖS
hade sitt säte
på Söderslätt.
ÖS hade något
som kallades för
”Konstkrokar”,
d v s permanenta utställningsmöjligheter
på publika platser. En av de
platserna var i Trelleborgs
Kommunhus, närmare
bestämt i kommunstyrelseordförande Ulf Bingsgårds
rum. Ett jättestort rum som
innehöll kommunalrådets
kontor kombinerat med konferensdel. Här fick ÖS medlemmar visa Ett konstverk,
max 1 x 1 meter.
Jag sökte via ÖS om att
få ställa ut där och fick efter
ett tag ett ok.
Här skulle inte mina fjuttiga tavlor passa in, här krävs
något extra. Nånting med ett
syfte och en mening som
gör att det inte bara blir en
vacker tavla.

Ett verk med utmaning
Resultatet blev en oljemålning, 1 x 1 meter med en
ordquiz, där nio symboler
med gemensam koppling
skulle bilda ett ord. Tavlans
namn blev ”Ordquiz”. Inget
mästerverk men ändå, den
var lite speciell.
När jag var på plats och
skulle hänga tavlan, fanns
inte Ulf Bingsgård på kontoret utan jag berättade lite

för hans sekreterare att
detta är inte vilken tavla som
helst. Det är en utmaning.
Det dröjde två dagar sen
kom första mejlet från
Bingsgård, där han gissade
på en lösning. Han fick inte
svaret så han fortsatte att
gissa och så höll vi på i
några dagar tills han kom på
det rätta svaret. Han blev
jätteglad när han till slut
hade kommit på ordet!
Vi övergav Österlen och
hittade boende i Skanör
samtidigt som jag kom in i
ÖS styrelse. Vid ett tillfälle
hade ÖS påskens samlingsutställningen på Sol-säter i
Räng, utanför Höllviken.

Jag föreslog att vi skulle
göra en tävling för att göra
det ännu trevligare för våra
besökare. Då dammade jag
av tavlan ”Ordquiz” och vi
anskaffade bra priser till tävlingen. Ordquiz-tävlingen blev
mycket populär. Den blev det
där ”lilla extra”.

Ordquiz-tavlan tar ny fart
Det hände när vi var på väg
hem från Stockholm med
tåg. Det började med ett
mejl från en
kvinna som var
inne på min
hemsida just då
och hon undrade
vad denna
”Ordquiz” är för
nånting.
I vändande mejl
berättade jag
vad det var och
nu satte jag
igång hennes
tanke verksamhet.
Hon fullständigt
mejlbombade
mig med frågor
och gissningar
om rätt svar och
så höll vi på hur
länge som helst.
Till slut lyckades hon lösa
ordquizen och blev överlycklig. Det visade sig att hon
driver två hudvårdskliniker i
Stockholm och hon ville
mycket gärna köpa denna
tavla ”Ordquiz”. Hon tänkte
hänga den i ett väntrum.
Sen köpte hon ytterligare två
tavlor… men det är en helt
annan historia.
Den rätta lösningen
Tycker du det är kul
med en utmaning,
prova då på att lösa
ordgåtan. Dessa nio
symboler ska tillsammans ge ett ord.
Mejla ditt svar till
kasonkonst@gmail.com
Du vinner inget pris...
men du får äran.

Fakta om Ordkonster:

Du som gillar att skriva...
Här får du chansen! Vi vet att det finns många
kreativa medlemmar även inom det skrivna
ordet. Lägg ner penslarna för ett ögonblick och
sätt dig framför datorn eller med penna och
papper. Visst har du väl nån gång tänkt att
”det skulle man kunna skriva om”.
Vi tänker oss att texten ska vara i en positiv
anda och ha en koppling till konst och kultur.

Den kan handla om upplevelser i samband
med en utställning, en annorlunda utställning
som du besökt. Den kan handla om när du var
på din första kurs i rakubränning eller din
senaste kurs i akvarellmålning
på Gotland.
Eller nånting helt annat,
bara det finns nån koppling
till konst och kultur.
Öppna Sinnen

Läs mer på www.oppnasinnen.org
Digital text, eller frågor mejlar du till: kasonkonst@gmail.com

