
Konstquiz valborgsmässoafton 2021 – rätt svar! 

 
1.  

Det tog 20 år för konstnären Niki de Saint Phalle och hennes medhjälpare att skapa Tarot 
Garden, en skulpturträdgård i Italien inspirerad av Tarotkortleken.  

Skulpturen på bilden heter The Empress och är en av de största. Niki de Saint Phalle bodde 
en tid i skulpturen. I det ena bröstet hade hon sitt sovrum. Vad fanns i det andra?  

X: Kök 

 

2.  

Konstverket på bilden är skapat av Marie-Louise Ekman. Det är 121 x 174 cm stort och sytt i 
sidentyg. Vad har konstverket för titel? 

X: Fiskbullar i hummersås 

 

3.  

Konstnären Jan Svenungsson har sedan 1992 byggt konstverk i form av tegelskorstenar. De 
finns idag elva stycken. 4 av dem står i Sverige – en i Uppsala, en i Norrköping och en i 
Stockholm. Var finns den fjärde?  

2: Wanås skulpturpark 
 

4.  

Elsa Grave är en poet och konstnär som vuxit upp i Nyvång. Vilket djur skrev hon om i sina 
dikter för att beskriva hur det känns att vara mamma?  

X: Gris 

 

5.  

Sommaren 1982 skapade konstnären Agnes Denes ett 8000 m2 stort konstverk på en 
soptipp på Manhattan i New York, USA i form av ett sädesfält. Hon rensade bort sten och 
sopor, grävde med spade, körde dit gödsel och sådde för hand ett sädesslag. Vilket? 

1: Vete 

 

 



6.  

Frida Peterson är en av konstnärerna som i april bott och arbetat i Åstorps kommun. Hon har 
gjort ett konstverk där hon utgår från gymnastiksalen. Vad kallas det gula redskapet på 
bilden? 

2: Bomsadel 

 

7.  

Ingela Ihrman är den andra konstnären som under april bott och arbetat i Åstorp. Hon har 
gjort en åtta meter lång skulptur som ska föreställa en växt som är vanlig i Skåne. Vilken 
växt? 

X: Rabarber 

 

8.  

Hannah Ryggen är en skånsk/norsk konstnär. Hennes bildväv Vi lever på en stjerne från 1958 
hänger i entrén till Regeringskvarteret och blev skadat vid Breiviks terrorattack i juli 2011.  

Hannah Ryggen färgade sitt ullgarn själv. Hon tyckte mycket om att väva med en blå färg 
som kallas för “potteblått”. Till färgen behövs blad från växten indigo och en till ingrediens 
som hon bad sin familj och besökare att hjälpa till med. Vilken var ingrediensen? 

1: Kiss 

 

9.  

Konstnären och serietecknaren Ester Eriksson fick 2020 pris för barnboken Humlan 
Hanssons hemligheter. Vilket träd med vackra blommor är det som Humlan och hennes 
faster målar med svart oljefärg i boken?  

2: Magnolia 

 

10.  

På 80-talet utnämnde konstnärerna Lars Hård och Yoshio Nakajima slagghögen i Nyvång till 
skulptur. Konstnärerna föreställde sig också att varje berg har en ande, såklart även 
slagghögen. Hur tänkte sig konstnärerna att högens ande kände sig?  

2: Fridfull 

 

 

 



11.  

Just nu finns den romska konstnären Ceija Stojkas målningar att se i en stor utställning på 
Malmö Konsthall.  

Ceija Stojka levde 1933 till 2013. Hon överlevde förintelsen och målade minnen från sitt liv i 
nazisternas förintelseläger och friheten efteråt. På flera av bilderna har hon målat stora fält 
med en gul blomma. Vilken? 

2: Solros 

 

12.  

På monumentet i Kvidinge ligger två svarta kattdjursskulpturer. Skulpturerna är gjutna i 
Finspång. Vilket är kattdjuret?  

1: Lejon 

 

Utslagsfråga! 

Hur många “ögon” (se bild nedan) har Tomarps kungsgårds påfågel i sitt släp? 

156st 

 

 


