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Det är roligt nästan jämt...
Nyligen tog styrelsen i ÖS det trista beslutet att INTE ha några
påskutställningar över huvudtaget under 2020. Vi trodde nog inte att vi skulle
behöva ta ett så drastiskt beslut och göra så många människor besvikna.
Vi är många i föreningen som under vinterhalvåret
skapat och producerat nya fantastiska konstverk,
med målet att få visa dessa under den stora
”konsthelgen” d v s påsken, med fyra idealiska och
sammanhängande dagar.
Man märker i vänkretsen att många riktigt längtar
efter att det ska bli påsk, så att dom kan sätta igång
med sin ”konstsafari”. Vi i ÖS har den stora glädjen
att ofta ha många besökare på våra utställningar
och det är kul. I år blir det inte så.
Under beslutsresans gång har vi funderat på om
man inte kunde hitta nån annan lösning på våra
påskutställningar än de som var planerade. T ex att
inte ha den stora samlingsutställningen med många
besökare. Skippa Köpmansmagasinet som också
har många besökare, eller enbart ha öppet de
mindre samlingsutställningarna och de som har
egna ateljéer. Det går ju inte!
Styrelsen var helt enig rakt igenom beslutet eftersom ÖS måste tänka rättvisa tankar, i alla lägen.

Öppna Sinnens medlemmar
De senaste tre-fyra åren har en hel del yngre, nu
yrkesverksamma, blivit medlemmar i ÖS.
Det tycker vi är kul.
En förening behöver alltid föryngras och mår
oftast bra av det. I dessa Coronatider kommer man
dock inte ifrån… att många av våra medlemmar
tillhör riskgruppen, eftersom vi har en ganska hög
medelålder. Detta var en starkt bidragande orsak till
vårt beslut. Vi ville minimera risker
na för att bli drabbad av
Coronapandemin.
Inte nog med att vi tog beslutet
att inte ha några påskutställning
ar alls, vi var även eniga i
beslutet att betala tillbaks hela
utställningsavgiften. Just nu
håller vår kassör Maj-Lis
Suikkonen på med återbetalning
arna, bara det är ett digert arbete.

Öppna Sinnen har inga egna lokaler
Därför togs detta drastiska beslut. Nu i mitten av
till utställningar utan vi hyr
mars förstår vi att vi tog ett riktigt beslut.
dessa, vilket har gjort att vi
Nu visar det sig att ÖSKG,
måste betala viss hyra efter
VSKG, KSV K18,, Konstsom vi avbokade endast en
“Konst är en metod
rundan NVS och Romelegårmånad innan.
också ställer in påskens konstatt öppna känslomässiga
aktiviteter.
Ekonomin i ÖS är stabil
områden snarare än att
Vi hade även tidigt en tanke
2020 års påskutställningar
främst illustrera ett objekt”.
om att lägga vår konstrunda
kommer sammanfattningsvis
Francis Bacon
via sociala medier. T ex att ha
kosta ÖS c:a 16.000 kr, det är
samlingsutställningen på nätet
kostnader för hyra, affischer
och låta de som har egna ateljéer hänga på och ha
och en annons. Vi har förhandlat med fastighetsäöppet. Ska ÖS arrangera något så ska det vara på
garna för att få ner hyran och vi får vara tacksamma
lika villkor för alla medlemmar.
för att inte förlusten blev större. Under rådande

Det fysiska mötet
Det kan tyckas att det ligger i tiden att satsa på de
sociala medierna, d v s nätet. Öppna Sinnen driver
två Facebook-grupper och har en välbesökt hemsida. (Ja, ja, vi vet hemsidan är ett stort problem och
vi jobbar på att fixa den). Men ändå trots tekniken… går det inte att underskatta det fysiska mötet,
det finns inget som överträffar detta. Det är då det
händer.
Men om… ÖS skulle satsa på att lägga t ex vår
stora samlingsutställning på nätet. Några medlemmar har tipsat oss om detta. Det skulle innebära att
100 utställare skickar bilder och texter till någon i
styrelsen, som i sin tur skalar om bilder, redigerar
texter, mejlar ut korrektur osv osv.
Det är inte många som via sin dator kan ta emot
så många bilder och det är inte många som klarar
en vettig bildhantering, med låg- eller högupplösta
bilder. Och i dagens läge är det inte aktuellt att
köpa in dessa tjänster.
ÖS är fortfarande en ideell förening och vi har
ingen möjlighet att rodda detta enorma arbete det
skulle medföra.
Inför årets påskutställningar har samtliga i ÖS
styrelse varit mycket aktiva de senaste fyra månaderna, det kan handla om tusentals timmar.
Otroligt nog så har ÖS en väldigt aktiv styrelse, där
varje ledamot har en egen arbetsuppgift med
ansvar. Det är inte så vanligt om man jämför med
många andra ideella föreningar. Vi i styrelsen har
en sak gemensamt… vi gör detta för att vi tycker
det är roligt och vi har kul tillsammans.
Det är roligt nästan jämt… dock inte nu!

samhällssituation är det bara att bita ihop, det handlar om att hjälpas åt och att dela på förlusten.
Bra i detta fallet är att ekonomin i ÖS är stabil.

Vad händer nu?
Just nu är vi i ett vakuum och det känns som luften
gått ur oss…
Vi som är i riskgruppen får hålla oss lugna i vår s k
karantän och tänka framåt, det här går över, frågan
är väl bara när. Vi får planera kommande målningar,
skissa på nya skapelser osv, framförallt lägga vår
energi på nya kreativa grepp. Nu har vi tid att tänka
“utanför boxen”.
ÖS tänker framåt. Vi har redan planer på att göra
ett större evenemang till hösten, kanske ett liknande
projekt som det var tänkt till påsken. Vi ger inte upp
så lätt, nu mobiliserar vi våra styrkor och tänker
framåt.
Men innan dess… man stoppar inte Corona-viruset
med panikåtgärder, utan tänk dig för noga.
Många medlemmar har haft förståelse för vårt
beslut och stöttat oss. Det är vi mycket glada för!
Stort tack för alla kommentarer vi fått.

Det är fortfarande roligt… nästan jämt…
Krister Andersson
För styrelsen i
Öppna Sinnen

Öppna Sinnen
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Vad händer i övrigt?
Öppna Sinnens konstkrokar med månadens
konstnär rullar på som vanligt. Vi har hittills inte
fått någon information med några förändringar,
t ex att kafé Limhamn tillfälligt stänger, eller dylikt.

Öppna Sinnens årsmöte
Vårt årsmöte var planerat till måndag 30 mars
2020. Det blir inte så. Vi har skjutit upp detta på
obestämd tid. Vår ambition är att ha årsmötet
samtidigt som höstens medlemsträff.
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FOTOMÄSSA
En kavalkad i nutid och dåtid

Vår inplanerade fotomässa 11-13 september 2020
är flyttad till hösten 2021. Anledningen till flytten
är påskens inställda utställningar, därför planerar
vi ett större konstevenemang till hösten.
Öppna Sinnen klarar inte två stora evenemang
under hösten men vi kommer att utnyttja bl a
redan inbokade Limhamns Folkets Hus.
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