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ISK-X  
Institutet för samtida Klotter i Gävleborg 
Självorganisering inom konst och kultur 

Iden till Institutet för Samtida Klotter upp-

stod när vi under en festival på kulturhuset 

Kungen, insåg att vi genom att byta ut ordet 

konst till ordet klotter, öppnade upp för en 

en explosion i kreativitet och deltagande hos 

festivalens besökare. Därför arbetar ISK-X 

utifrån konceptet att klotter är ingången till 

konst. Att klotter är ett halt litet ord som kan 

användas för att skapa konstnärer. När man 

ber någon att klottra så uppstår inte presta-

tionsångesten på samma sätt som när man 

talar om konst, teckning eller skulptur.

Vi diskuterade hela projektet som ett konst-

verk, en slags social skulptur. Målet var att 

vi skulle hamna någonstans mellan en 

utbildning, en förening och en rörelse.  

Vilka konstnärliga situationer och kon-

cept skulle vi kunna skapa med projektet?  

Vad händer när vi efterfrågar “klotterkom-

petens” hos våra anställda? Eller när vi om-

värderar och analyserar världens klotter ut-

ifrån att det är konst?

Ett av målen var att presentera föreningsli-

vet som ett verktyg för deltagarna. Vi insåg 

tidigt att detta inte vore möjligt genom att 

plöja en massa föreningsstruktur, utan vi 

behövde presentera det på ett praktiskt vis. 

Vi har inte ställt några krav på att deltagarna 

ska prestera konst, istället fick de uppgiften 

att organisera en ny klotterfestival. En fes-

tival som slutade med att deltagarna både 

presenterade egna verk och egna uppträ-

danden, samtidigt som de gemensamt ska-

pade en egen plats.
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Kom till byn!

Kom till byn!, distriktets uppstartsprojekt 

drog igång på allvar under våren 2016. Kom 

till byn bjöd in invånarna i tre orter (Hofors, 

Ovanåker och Sandviken (Österfärnebo/ 

Gysinge) till att delta i välkomnandet av en 

utomstående besökare, som aldrig tidigare 

besökt orten. Istället för att den inbjudne 

gästen fick besöka de redan kända besöksmå-

len, uppmanade konstnärerna som arbeta-

de med projektet, ortsborna att lämna egna 

förslag på vad gästen borde se. Förslag som 

är kopplade till dem själva, platsens unika 

historia eller deras dagliga liv.

Projektet etablerade kontakt med fler olika 

föreningar i de tre kommunerna, besök-

te olika avenemang som bygderna själva 

ordnar, tex, Bessemerfesten i Hofors, 

midsommarfirandet i Österfärnebo och 

Nationaldagsfirandet på Viksjöforsbaletten. 

Biblioteken på orterna involverades också i 

insamlandet av förslag, då ”förslagslådor” 

placerades ut på biblioteken. Konstnärerna 

annonserade efter tre personer som ville 

besöka orterna, en för varje plats. Under 

Juli, Augusti och i början på September ge-

nomfördes de tre resorna, då konstnärerna 

tillsammans med respektive besökare reste 

runt i bygderna under 4-5 dagar. Till varje 

plats hade ett program förberetts, där möten 

med de personer som lämnat förslag, eller 

andra de tyckte vi skulla träffa, hade bokats 

in. Resorna dokumenterades med bilder och 

ljudiupptagning.
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I tätt samarbete mellan Naturum Vålådalen 

har markens tidslighet undersökts och resul-

terat i fyra publika performancevandring-

ar som följt myrens cykel. Projektet har 

presenterats på Naturum Vålådalen och på  

Hållands Folkhögskola.

I projektet Träd och enfald har vi gjort en 

plantering av fem olika lövträd i en jämt-

ländsk skog på LandArt-utställningen i 

Espnäs. Christina gjorde också en publik 

vandring tillsammans med Naturum  

Vålådalen ”Trädens materiella expanderan-

de och landskapsrummets ständiga men 

Markens tid: en myrcykel 

långsamma förändring” för att utforska den 

omgivande skogen i tystnad.

Vi har även under hösten arbetat för att få 

ihop ett samarbete med Länstidningen, LT. 

Med start februari 2017 upplät LT kultur- 

 och nöjesuppslaget i papperstidningen för 

ett konstverk i någon form. Ett annorlun-

da galleri som gör hembesök via brevlådan. 

Denna månadsvisa publicering kommer att 

fortsätta fram till februari 2018. Projektet når 

varje månad minst 9800 av LT:s prenume-

ranter, spridda runtom i länet.
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Malmö folkhögskola och Folkrörelser-

nas Konstfrämjande har skapat en ny ut-

bildningsprofil i samarbete med Malmö 

Konstmuseum. Utgångspunkten för Malmö 

Konstverkstad är deltagarnas kreativitet 

och engagemang i samhällets utveckling.  

Varje deltagare bemöts som konstnär och en 

bakgrund utanför majoritetssamhället ses 

som en särskild kompetens att bevara. Del-

tagarna får genom utbildningen stöd i att 

utveckla sitt konstnärliga uttryck genom att 

möta andra kreativa, professionella konst-

närer, förändringsskapare, konstinstitutio-

ner, konstarenor och publik. Kursen vill visa 

på konstens roll i samhällsutvecklingen och 

hur kreativitet kan skapa förändring lokalt 

och globalt. 

  I samarbete med Malmö Konstmuseum 

får deltagarna insikt i hur en konstsamling 

fungerar i möte med museets intenden-

ter och andra yrkesgrupper. Tanken är att 

Malmö konstverkstad 

deltagarna ska få en förståelse för konsten 

och konstvärlden, alltså det sammanhang 

som konst görs och visas, och dessutom en 

chans att uttrycka något de vill få sagt med 

bland annat konstutställningen som verktyg.

Under ett par veckor visades utställningen 

Kriget med mig själv där deltagarna i Malmö 

konstverkstad valt ut innehållet från muse-

ets samling. Utställningen berörde ämnen 

som depression, ångest och känslan av att 

inte passa in. Samarbetet undersöker sätt att 

pedagogiskt närma sig bildkonsten genom 

curatoriella praktiker. Istället för att utgå 

från skapandet, som de flesta konstkurser, 

börjar lärandet med seendet, analysen och 

den större kontexten.



Med avstamp i de olika konstbildande projekt som drivits inom Folkrörel-

sernas Konstfrämjandet den senaste tiden arrangerade vi ett symposium 

kring konstbildning som folkbildning och folkrörelse, i samarbete med 

Malmö Konstmuseum. Vi presenterade våra konstbildande samarbetspro-

jekt från olika delar av landet och samtalade kring konsten roll i rörelsear-

betet, inom och utom institutionerna.

Konströrelser
konstpedagogiskt symposium 3 juni, Malmö Konstmuseum
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Det konstnärliga rådet   

Det konstnärliga rådet vänder sig till 

asylsökande som själva är konstnärer.  

Alla konstnärer behöver nätverk och mö-

tesplatser där man kan samtala och utveck-

las i sin konstpraktik. Projektet Det konst-

närliga rådet skapar möten med kollegor 

och Stockholms kulturliv i stort. En del av 

projektet handlar om att ge varje konst-

när egen tid med projektets två curatorer 

för att titta på hur det individuella konst-

närskapet kan utvecklas i Sverige. Projek-

tet skapar en naturlig plattform för möten 

med kollegor samt Stockholmsinstitutioner 

och har haft som mål att presentera infra-

strukturen bakom Stockholms kulturliv. 

Projektet är finansierat av Stockholms 

stad som gav projektmedel under 2016.   

  Resultat – Det konstnärliga rådets har 

under 2016 inlett ett samarbete med WIP, 

en ateljéförening i Årstaberg. Tillsammans 

driver vi ett ateljéprogram för konstnärer 

som deltar i Det Konstnärliga Rådet. 12-16 

veckors ateljévistelse, 10 000 kr i material-

budget utgör villkoren för vistelsen. Varje 

ateljékonstnär ger i utbyte en fri workshop 

för ungdomar eller vuxna i samarbete med 

en konstinstiution i Stockholm. 
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Stockholmsskolan

 Stockholmsskolan är en plats för unga att 

titta på och prata om konst. Projektet har 

sedan 2014 framgångsrikt utvecklat en 

plattform för unga vuxna i Stockholm där 

konst kan ses och diskuteras på egna villkor.  

Projektet samlar ett tjugotal deltagare i åld-

rarna 16-22 år varje termin med målet att 

skapa en grupp som består av individer med 

olika bakgrund och intressen, men som 

förenas i viljan att diskutera och uttrycka 

sig kreativt.

Distriktet Konstfrämjandet Stockholm fick 

äran att ta över projektet Stockholmsskolan 

från förbundet 2016. Projektet leds av Erik 

Annerborn, Emma Dominguez och Nachla 

Vargas Alaeb.

Stockholmsskolan Deluxe är en konst-

kurs där deltagarens eget konstnärskap 

står i fokus. Kursen är en vidareutveckling 

av Stockholmsskolan som drivs gemen-

samt av Konstfrämjandet Stockholm och  

Birkagårdens Folkhögskola. Birkagården står 

för samtliga kostnader.  Stockholmsskolan 

Deluxe är en kurs för en något äldre mål-

grupp 18-25 som avslutat grundskolan. Målet 

med kursen är att deltagarna ska få chansen 

utveckla den konst de själva gör, tillsammans 

med andra likasinnade, knyta kontakter i 

kulturvärlden och ta sitt kreativa skapande 

till nya höjder.

Stockholmsskolan deluxe

Kursen erbjuder regelbunden coachning, 

inblickar i Stockholms konstvärld, möten 

med mentorer och konkreta verktyg som 

gör deltagaren starkare och mer medvet-

na. Bland de teoretiska ämnena finns global 

konsthistoria, postkolonial teori, retorik och 

ekonomi. 

Kursen är en deltidskurs som äger rum 

omväxlande på konsthallar runt om i Stor-

stockholm där den sammanstrålar med 

Stockholmsskolan samt omväxlande i en 

inspirerande ateljémiljö. Deltagarna träf-

fas två kvällar i veckan. 
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Foto: Erik Anneborn
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SyskonSKAP är en kreativ plattform för unga 

i Gottsunda, som startades våren 2017 med 

stöd av Kulturrådet. Plattformen drivs av 

konstnärerna José David Hildebrand och 

Mireya Monserrat Escanilla, som under året 

arrangerar konstnärliga workshops, filmvis-

ningar och samtal i stadsdelen.

  Syftet med projektet är att inspirera 

barn och unga att själva ta kontrollen över 

sin personliga utveckling och roll i samhäl-

let. Att växa upp idag innebär att möta värl-

den tidigt. SyskonSKAP vill bidra till en ökad 

känsla av egenmakt och självförtroende hos 

unga genom estetiska processer och peda-

gogiska samtal.

  En annan viktig del av projektets syfte 

är att öka intresset för konst hos unga i 

Gottsunda, och minska avståndet mellan 

SyskonSKAP 

professionella konstutövare och den nya ge-

nerationen kreatörer som finns i stadsdelen. 

Konstvärlden lider av en brist på perspek-

tiv och dess legitimitet som samhällsaktör 

skulle öka om fler delar av samhället fanns 

representerade. SyskonSKAP verkar för att 

fler unga från Gottsunda får upp ögonen 

för kultur som yrkesområde, och att fler  

Gottsundabor tar plats i konstvärlden.

SyskonSKAP är ett samarbete mellan kul-

turföreningen Shoutout!, ABF i Uppsala län, 

Konstfrämjandet, Mötesplats Treklangen 

och UKFAB. Projektet är en del av Kreativa  

Platser, Kulturrådets satsning på särskilda 

bostadsområden.
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Under sommaren 2016 har tre konstnärs-

grupper arbetat med dessa frågeställningar 

och gestaltat sina undersökningar på olika 

sätt, Konstprojektet startade med en förfrå-

gan och en inbjudan till tre konstnärsgrup-

per i januari 2016. Inbjudna konstnärsgrup-

per: Art Lab Gnesta, Maretopia och REGN.

Alla tre konstnärsgrupperna var intressera-

de och ett första möte i Karlstad för att under-

söka platsen ägde rum i början av februari. 

Konstnärerna startade sitt arbete och hade 

flera nedslag i Karlstad, både individuellt 

och i grupp under hela våren. Konstfräm-

jandet satte ramarna och planerade tiden 

Water research area

för presentation och fortsatt undersökning.

Den 2 juli vernissage på kvarteret Almen 

och avslutning 20 augusti på Arenan, med 

redovisningar från alla konstnärsgrupper-

na. De tre konstnärsgrupperna har agerat 

på olika platser före och under utställning-

ens genomförande men samlingspunkten 

för hela projektet har varit Kvarteret Almen 

där publik och besökare har kunnat se ut-

ställningar, redovisningar och samtalat om 

verken, om vatten och delat sina funderingar 

kring framtid och klimat i Karlstad.


