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Allting började med
ett stort mingelparty…
Birgitta Godlund hade en idé
och bjöd in verksamma konstnärer i Trelleborg med omnejd.
Hon tänkte främja vänskap och
ett samarbete med kreativa
kulturarbetare.
Här skapades grunden till
Öppna Sinnen och en snöboll
sattes i rörelse, där kärnan var
kreativa människor på
Söderslätt. Tanken var att
skapa en regional solidaritet
inte minst med den första
slogan som ÖS hade då
”Tillsammans är vi starka”.

Birgitta Godlund, initiativtagare,
grundare och Öppna Sinnens
förste ordförande.
Detta äventyr blev större och
större med alla människor som
anslöt sig. ÖS var då bara en
löst fungerande sammanslutning
av kreativa människor.
Konst och kultur innebär
gränsöverskridande upplevelser.
ÖS skulle främja vänskap bl a
genom träffar och utflykter.
En del var skeptiska
ÖS blev en sorts intresseförening och bland etablerade
konstnärer fanns det en viss
skepsis för denna inriktning.
När ÖS formellt bildades som
förening då försvann de etablerade konstnärerna och kvar
fanns övriga kreativa människor
som t ex journalister, skådespelare, dansare, arkitekter och
övriga kreativa kulturarbetare.

Öppna Sinnen blir
en officiell förening
För att bl a kunna söka bidrag,
regionala eller allmänna, bildades ÖS som en juridisk förening.
En ideell förening som är
opolitisk och ickereligiös. ÖS är
ett nätverk och en mötesplats
med konstinriktning.

Numera är Öppna Sinnen en
konstförening att räkna med
Strax innan ÖS10-års jubileum
gjordes en kategorisering av
medlemmarna. En allmän
genomgång av alla medlemmar,
då fanns det c:a 300.
Det som kom fram var
att nu fanns det inte så många
journalister eller skådespelare
längre, utan det var betydligt fler
med inriktning på konst.

Birgitta och ÖS ville ändra på
detta och mer eller mindre startade ett krig mot Österlen, enligt
pressen. ÖS visade nu att det
skett en kraftsamling inom kulturlivet även på Söderslätt,
framförallt riktat mot storstadsregionen Malmö/Lund och
västra Skåne.
Genom denna kraftsamling
anslöt sig flera av de etablerade
konstnärerna igen.

Ansökningar från hela Sverige
ÖS annonserade i rikstäckande
konsttidskifter och på Facebook
och fick ett stort antal konstnärer
från hela landet att söka. Varje
konstnär fick lämna in fem fysiska verk. ÖS hade tillsammans
med domarna bestämt att maxantalet av godkända verk skulle
vara 100 stycken för att utställningen skulle bli lyckad.
En mycket erfaren och
kompentent jury från KRO
Det var ett digert arbete för juryn
som höll på en hel dag.
Utställningen som blev väldigt
lyckad både för utställare och
besökare visades på Solsäter
strax utanför Höllviken.
Det roliga med denna Jurybedömda utställning var att av de
utställande konstnärerna (från
hela Sverige) så var mer än 50%
medlemmar i Öppna Sinnen.
Detta var ett tydligt bevis på en
kvalitetshöjning av medlemmarnas verk. Detta har fortsatt och
det är ÖS mycket nöjd med.

Detta gjorde att styrelsen anpassade sina arrangemang till att de
enbart skulle ha en konstinriktning. Då blev en av målsättningarna ”Vi ska skapa utställningsmöjligheter för våra medlemmar”.
Öppna Sinnen är unikt
Utöver den årliga påskrundan så
har ÖS arrangerat nybörjarutställningar, permanenta utställningsplatser, arrangerat en
Jurybedömd utställning och skapat speciella jubileumsutställningar med mera…
Öppna Sinnen är en av få konstföreningar som inte har någon
kvalitetsbedömning innan man
blir medlem, i ÖS är alla välkomna. Det har skett en markant
kvalitetshöjning av medlemmarnas olika nivåer…
– alla är vi barn i början...

Birgitta Godlund blev ÖS förste
ordförande och hade den rollen i
ett flertal år.

All konst av värde
skapades på Österlen
Den allra första konstrundan
bildades på Österlen, all heder
till dom. Det blev ofta så att
hela Sveriges elit inom konstvärlden flyttade till Österlen,
mycket p g a ”ljuset” men även
för det kulturella klimat som
hade satts igång på Österlen.
Det bara var ett måste, det var
på Österlen det hände och här
måste man finnas.

nationellt, d v s alla svenska
konstnärer skulle få möjlighet
söka. (Alltså inte bara medlemmar i Öppna Sinnen).

Kvalitetshöjningen märktes tydligt när vi arrangerade vår
Jurybedömda utställning.
ÖS tog kontakt med KRO
(Konstnärernas RiksOrganisation)
för att få reda på hur man genomför en Jurybedömd utställning.
ÖS största projekt... hittills
KRO rekommenderade tre helt
neutrala domare och att inbjudan till utställare måste ske

Inlämningsstationer till ÖS
Jurybedömda utställning 2018.

Ny jubileumsutställning
på kv Caroli i Malmö
Nu skriver vi 2022 och har förhoppningsvis lämnat pandemiåren bakom oss. Öppna Sinnen
fyller 15 år och det firar vi med
nya utställningar.

Utställningsplatsen är Galleri
Engleson på köpcentret kv Caroli
i Malmö. Ett ljust och fräscht galleri med egen ingång utifrån och
med stora glaspartier, vilket innebär att alla konstverk syns utifrån.
Öppna Sinnen har hyrt detta
galleri för två perioder. 1:a perioden är 10-21 september, denna
period blev fullbokad efter två
dagar. 2:a perioden är 10-22
december 2022 och den blev
också fullbokad på kort tid.
Kom och se ÖS jubileumsutställningar i Malmö
Vi vill uppmana dig att besöka
någon av dessa utställningar,
adressen är Rundelsgatan 1 och
du parkerar din bil i bottenplan i
kv Caroli och tar rulltrappan
upp. Här får du se färgsprakande
målningar, foto i världsklass och
tredimensionella verk du inte
sett tidigare.
Totalt är det 34 medlemmar
från Öppna Sinnen som visar
sina verk vardagar kl 12-18 och
lördag och söndag kl 11-16.

Mycket välkommen!

Övriga konstutställningar du inte får missa
Falsterbo Fram till 25/9 2022
visar Falsterbo Konsthall en
utställning av fotografen Lennart
Nilsson porträttbilder.
I år skulle han bli 100 år.
Läs mer på
www.falsterbokonsthall.se

Malmö
Fredag-söndag 23-25/9 2022 är
det Malmö Gallerihelg i samarbete med Konstfrämjandet i
Skåne. I två lokaler i kv Caroli
i Malmö presenterar Galleri
Engleson ett stort antal utställare.
Läs mer på
www.englesongallerier.com

Augusti 2022

Limhamn
Fredag-söndag 14-16/10
2022 är det Konst på
Luftkastellet.
I en fantastisk byggnad
vid Öresundsbron visar 60
utställare från Sverige,
Danmark och Italien sina
verk. Arrangör är Engleson
Gallerier. Läs mer på
www.englesongallerier.com

Lund

Fredag-söndag 4-6/11 2022.
Vid allhelgonahelgen är det dags för KonstHelg.Lund,
en stor samlingsutställning med utställare från när och
fjärran. Scandic Star i Lund förvandlas till ett konstgalleri och blir årets största samlingsutställning i Lund.
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