Böcker
Konstfrämjandet 70 år (2017)
red. Niklas Östholm
Om svensk konst och kulturpolitik.
En medryckande resa från ett dunkelt
mötesrum 1945 och drömmar om graﬁk
för alla, till deltagardrivna aktiviteter i
offentliga rum i dag. I ljuset av historien tecknas, utifrån olika teman, konturerna av var Konstfrämjandet beﬁnner
sig just nu.
Fyra skribenter har bjudits in att djupdyka i teman ur Konstfrämjandets historia. Annika Gunnarsson skriver om
graﬁkens relation till Konstfrämjandet,
Martin Gustavsson om organisationens
relation till samhällsutvecklingen mot en
ekonomisk och politisk fond, Karin Faxén
Sporrong om konstombuden som förde ut
konsten i hem och till arbetsplatser, Maria
Carlgren om ett antal konstbildningsprojekt från 1950-talet och fram till idag
och Niklas Östholm, bokens redaktör, om
bildandet av organisationen och hur den
har förändrats över tid.
Folksamboken (2017)
Genom den tidigare Folksam-medarbetaren Stig Karels berättas om husets arkitektur, konst och interiör. Boken är upplagd som en av Stig Karels visningar av
huset, där personporträtt varvas med historiska händelser och reﬂektioner kring
konst och estetiska uttryck.
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Konst för alla (2017)
red. Sara Edström
I en dokumentation av vår nya satsning
presenteras sju delprojekt som på olika
sätt främjar demokratisk konst, folkbildning och breddad konstsyn. Det behövs
nya perspektiv på konstnärlig kvalitet och
kompetens. För att skapa nya centrum
för konst samarbetar vi med folkrörelser runt om i landet och anställer lokala
projektledare.
Den fria leken. Modellen, Ballongen och
konsten som aktion (2017),
red. Katrin Ingelstedt
I boken diskuteras den fria leken som
en metod att skapa ett aktivt samhälle
av och för medborgaren. Bokens texter
rör sig fram och tillbaka mellan en nutid
och sent 1960-tal, och tecknar en bild av
en rörelse som använder konstaktionen
som metod för att skapa samhällsförändring. Leken är en unik frizon i gränslandet mellan ett pedagogiskt instrument
för anpassning och en radikal modell för
frigörelse.
Side-Show (2017)
red. Therese Kellner och Nina Øverli
Vad är det som håller oss samman och
vad är det som skapar ett samhälle? Det är
frågor som konstnärerna i Side-Show har
engagerat lokalbefolkning Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Gislaved med, i temporära

och performativa arbeten. Boken är mer
än en dokumentation av projektet.
Här ryms såväl samtal med andra arrangörer som diskussioner om konstens och
kulturpolitikens möjligheter att ﬁnna nya
vägar, för att nå en publik utanför de etablerade konstinstitutionerna.
Glas är massa i rörelse (2017)
Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst,
Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline
Mårtensson, Malin Pettersson Öberg,
Axel Andersson (red.)
Vad innebär det att gå från industrisamhälle till postindustriell kunskapsekonomi? Från levande landsbygd till glesbygd? Massa i rörelse är en konstnärlig
undersökning av en plats i förändring.
6 konstnärer ger skilda perspektiv på

17

olika sidor av det småländska Glasriket. Vilken roll har glaset spelat – som
bruksvara, konstverk, teknologi, hantverk, objekt, idé och gemenskap – historiskt och var beﬁnner det sig i dag? En
plats som är både bild och materia. Vid
bokens release bjöd vi in till glasbruksrunda och konstpresentationer.
Plats till plats (Place to Place) (2016-2017)
red. Lisa Torell
I boken berättar 9 konstnärer om sitt
arbete med konst på en plats. Och hur
konsten både blir till och blir en del av en
plats. Främst på platser utanför etablerade konstrum. Det handlar inte om offentlig konst som vi vanligtvis känner den.
Boken visar upp ett spektrum av konstnärliga metoder att arbeta med plats.
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Bror Ejves fond
Syftet med Bror Ejves fond är att stödja
konstfrämjande insatser i Bror Ejves anda
– insatser som medför ett vidgat deltagande inom bildkonstområdet. Personer och/
eller verksamheter som aktivt och på ett
efterföljansvärt sätt verkar i denna anda
prioriteras vid urvalet av stipendiater.
Bror Ejve var Konstfrämjandets förste chef.
1962 instiftades fonden i hans minne, och
sedan 1994 förvaltas fonden av förbundsstyrelsen för Folkrörelsernas Konstfrämjande. Stipendiet består av 20 000 kr samt
ett diplom.
2017 års mottagare av Bror Ejves stipendium i kategorin Förmedling är curatorerna
Therese Kellner och Nina Øverli för arbetet med Side-Show .
Vid sidan av konstens traditionella vägar
ﬁnner curatorerna Therese Kellner och
Nina Øverli nya möjligheter att skapa
möten och delaktighet mitt i några småländska samhällens sociala skeenden.
I projektet Side-Show fogar de på ett sömlöst
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sätt vår tids konst till Konstfrämjandets
gamla ambition om att föra ut konst till platser som sällan eller aldrig haft den hos sig.
Årets mottagare av Bror Ejves stipendium
i kategorin Konst är konstnärerna Joakim
Forsgren, Mikael Goralski och Christer
Chytraéus.
Konstnärerna får stipendiet för sitt egensinniga konstnärliga arbete där gränser
mellan enskilda konstverk, utställning och
rum upplöses i ett undersökande bortom
etablerade strukturer.
Årets mottagare av Bror Ejves stipendium
i kategorin Folkrörelse är Poesiskolan i
Tynnered.
Poesiskolan i Tynnered får stipendiet för att
ha skapat en konströrelse i form av skolor
och mentorsprogram som stärker och
lyfter ungas berättelser såväl som orterna
de verkar i.

19

Verksamhetsberättelse 2016 – 2017

Foto: Soﬁa Runarsdotter
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Det nya Konstfrämjandet
2016 tilldelades Konstfrämjandet stöd från Postkodlotteriet för sju projekt inom
ramverket “Det nya konstfrämjandet – metoder för gräsrotsdemokratisk konst,
folkbildning underifrån och bredare konstsyn. Främjande av konst av många
och för många, i landsort och förort.” Projektens mål har varit att bidra till en
konstscen som kan inkludera ﬂer människor, ﬂer konstarter, en bredare konstsyn, olika samexisterande kvalitetsbegrepp och ge ﬂer makten att deﬁniera konsten. Att stödja en konst som är relevant för ﬂer och därmed tillgänglig för ﬂer,
vilket ger konsten en viktigare plats i livet och det offentliga samtalet. I genomförandet av de olika delprojekten har arbetsmetoder tagits fram utifrån erfarenhetsbaserad kunskap, aktuell teori och kontinuerlig analys.

Speak your mind! – Konstfrämjandet i samarbete med Pantrarna.
By hand for hand och mycket mer – Konstfrämjandet i samarbete med
Biskopsgårdens kvinnor
Stockholmsskolan: Strikes back – Konstfrämjandet Stockholm i samarbete med
ﬂera medborgarrättsliga organisationer.
Den nya konstutbildningen – Konstfrämjandet i samarbete med Malmö Konstmuseum, Malmö folkhögskola och olika grupper som arbetar med konst och
nyanlända.
New Horse Cultures – Konstfrämjandet Öland Kalmar i samarbete med
Studiefrämjandet m ﬂ.
ISK-X: Institutet för Samtida Klotter – i Gävleborg – Konstfrämjandet
Gävleborg i samarbete med kulturföreningen Backbeatbolaget m ﬂ.
Ballongen lyfter – Konstfrämjandet Västmanland i samarbete med
Knytpunkten på Råby m ﬂ.
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Ljud i porten
Den 1 juli 2016 öppnades vi ett nytt konstrum på
kontoret på Swedenborgsgatan i Stockholm – eller
snarare utanför.
I projektet Ljud i porten kommer vi att visa ljudverk av
konstnärer som på ett eller annat sätt förhåller sig till
just den här platsen; till gatan, till kontoret, till Konstfrämjandet. Konstnärer bjuds in att visa speciﬁka verk
men vi visar också verk i relation till något av de projekt runt om i landet som vi arbetar med.
2016: Fokus på nästan ingenting av Carl Lindh och
Magnus Thierfelder samt 8 timmar natt av Ninna
Berger.
2017: Prata lite, så kollar vi av Malin Elgán och
Allborgarrätten av Jan Rydén.

Samtidskonstkartan
Samtidskonstkartan är en digital karta som samlar
platser som visar, producerar och diskuterar samtidskonst runtom i Sverige. Samtidskonstkartan guidar
besökaren till landets myllrande konstliv och ger en
överblick över samtidskonstlandskapet. Kartan initierades och utvecklades av Riksutställningar i samarbete med Konst & Teknik, men drivs sedan 2016
av Konstfrämjandet. Alla kan föreslå verksamheter
som de tycker saknas på kartan.
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Här presenteras ett urval av distriktens verksamhet, som
skett i samarbete med förbundet. Observera att utöver dessa
projekt produceras i många distrikt även utställningar och
annan pedagogisk verksamhet i samarbete med t ex skolor
och övriga medlemmar.
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Bortom de blå bergen,
Foto: Samuel Borg, Nerikes Allehanda

Stugan och scenen
Konstfrämjandet Bergslagen, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Örebro universitet
har startat ett projekt, som bjuder in konstnärer att nyproducera konstnärliga arbeten
kopplat till ny forskning på Örebro universitet. Stugan och scenen är ett pilotprojekt
som ska ligga till grunden för ett långsiktigt samarbete och stärka regionens konstliv.
Tre konstnärskap bjuds in att nyproducera
konstnärliga arbeten i dialog med forskare från universitet inför en presentation i
Örebro universitets konsthall 2016 - 2017. Projekt bygger på ett antal träffar mellan konstnär och forskare baserat på tidigare forskning och gemensamma intresseområden.

Under hösten 2016 visades projektets första
samarbete mellan The non existent Center,
(Ställbergs gruva), i dialog med kulturgeograf och forskaren Anders Trumberg i utställningen ”Atlas – från slumrande materia till fria skolval” på Konsthallen på
Musikhögskolan i Örebro.
Övriga två samarbeten – ”Något ﬁnt måste
hända” av konstnären Meira Ahmemulic i
dialog med forskaren Markus Klinton och
”Hamnbytare” av konstnären Kristina Lindberg i dialog med forskaren Marie-Louise
Danielsson-Tham presenterades våren 2017.

Bortom de blå bergen
Bortom de blå bergen är ett treårigt projekt
som utgår från tre olika orter i Konstfrämjandet Bergslagens verksamhetsområde.
Lindesberg, Kumla och Degerfors speglar
lokala förutsättningar och involverar ﬂera
olika grupper. Projektet blickar framåt och
bortom de blå bergen för att undersöka vilka
speciﬁka utmaningar står regionens miljö
inför. Hur kan vi läsa dessa platser utifrån
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människans förhållande till naturen de senaste seklen? Hur kan konstnärer bidra till
att barn och unga, naturintresserade och beslutsfattare möts i frågor som rör vår framtid? Först ut är Kumla/Hällabrottet där projektet utgår från den anrika stenindustrin.
Konstnären Jelena Rundqvist är vald att genomföra projektet.
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I förvar
Konstfrämjandet samverkar med konstnären Maria Backman, som under 2016 avslutade sitt arbete med konstprojektet ”I förvar”.
Runt om i Dalarnas skogar och övergivna
byar ﬁnns spår av internerings-, ﬂyktingoch arbetsläger från Andra världskriget.
Här förvarades utländska soldater som hade
deserterat från krigets olika stridslinjer, ﬂyktingar som hade ﬂytt från förföljelse och hot
om koncentrationsläger och även en del
svenska medborgare som misstänktes vara
samhällsﬁentliga. Projektet handlade om
att hitta spår av läger som fanns i Dalarna,
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att konstnärligt gestalta lägrens historia och
skapa band dem emellan.
”I förvar” uppmärksammar en hittills tämligen okänd del av Dalarnas och Sveriges historia. Dokumentationen är omskakande och
alls inte smickrande. Den har väckt intresse
bland allmänhet och via media och kommer
att fortleva, nu tillgänglig genom en egen
hemsida ”hemligstämplat.nu” som länkas
från bl.a. hembygdsrörelsens och museers
webbplatser. En karta med alla platser utlagda gör det möjligt för föreningar, studiecirklar eller enskilda människor att söka vidare.

