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Åsa Sonjasdotter odlar på Bungemuseet,
Fred med Jorden, 2018. Foto: Karl Melander.

2

FÖRTECKNI

04

VERKSAMHETSIDÉ

06

STYRELSE, MEDLEMMAR OCH PERSONAL

08

ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

10

FÖRBUNDETS PROJEKT 2018 OCH 2019

14

DISTRIKTENS VERKSAMHET

42

ÅRSREDOVISNINGAR

44

RÄKENSKAPSÅRET 2018

52

RÄKENSKAPSÅRET 2019

58

REVISIONSBERÄTTELSE

62

SLUTORD

Bild på omslag:
Luleåbiennalen 2018, installationsvy Galleri
Syster, Monira Al Qadiri, Ingela Ihrman,
Susanne Winterling. Foto: Thomas Hämén.

3

VERKSAMHETSIDÉ
Konstfrämjandet ser konst som en väg till viktiga perspektiv
och tankar om både sig själv, sina medmänniskor, vår
omgivning och om samhället. Det gör vi tillsammans med
konstnärer, deltagare och våra medlemmar. Vårt uppdrag
är att främja människors möjligheter att i sin närhet
såväl skapa själva, som ta del av konst i olika former. Vi
producerar och sprider kvalitativ konst över hela Sverige,
genom konstverk, utställningar, böcker, konstnärliga
processer och möten. I sjuttio år har har vi varit
övertygade om bildningens och konstens roll, och vi vill att
alla ska ha tillgång till konst i ett jämlikt samhälle.
Konst för alla är en devis vi bär med stolthet.
Som en rikstäckande folkrörelse och medlemsorganisation
har vi i dag potential att nå upp mot fem miljoner
människor. Vår organisation är uppbyggd av självständiga
distrikt och våra medlemmar består ofta av stora som
små folkrörelser, allt från studie- och fackförbund, till
hembygds- och bostadsföreningar. Bland medlemmarna
finns i dag även företag, intresseföreningar av olika slag
och renodlade konstorganisationer. Konstfrämjandet är
politiskt obundna och ser sig som en obändig kraft i såväl
konst- och kulturliv som i samhället i stort.

Konstfrämjandet ska vara en öppen och tillåtande
organisation, som står i ständig dialog med både
medlemmar och med omvärlden. Vårt arbetssätt ska vara
framåtsyftande. Vi ska vara en pålitlig uppdragsgivare som
verkar för goda arbetsvillkor för konstnärer och andra.
Vi ska måna vår främjande roll och arbeta för att bredda
och öka människors tillträde till konstupplevelser av hög
kvalitet. Detta ska vi göra dels i och genom egna insatser,
dels genom breda samarbeten. Konstfrämjandet är en
organisation som verkar i konstvärlden, men som också
sträcker sig långt utanför den.
I dag utmanar Konstfrämjandet, trots knappa resurser,
gängse normer och arbetar gränsöverskridande lokalt och
nationellt. I morgon ska Konstfrämjandets egen potential
– men också konstens – vara mer välkänd och etablerad.
Målet är att stärka Konstfrämjandets roll som en modern
kulturaktör, där konstnärlig kvalitet och folklighet inte står i
motsättning, utan tvärtom är en förutsättning för varandra.

Vi har som mål att arbeta folkbildande på platser och
med målgrupper dit konst och kultur annars sällan
når. Konstfrämjandet kan på det viset vara en värdefull
resurs för enskilda, för lokala sammanhang och för
samhällsutvecklingen.
Konstbildning har varit Konstfrämjandets huvuduppdrag
sedan 1947 och vi arbetar ständigt för att uppdatera våra
arbetssätt. Vi tror på konstens roll i utvecklingen mot
ett mer jämlikt, inkluderande och hållbart samhälle. Vår
strävan är att fortsatt bidra till det arbetet.

I dag utmanar Konstfrämjandet, trots knappa
resurser, gängse normer och arbetar
gränsöverskridande lokalt och nationellt. I morgon
ska Konstfrämjandets egen potential – men också
konstens – vara mer välkänd och etablerad.
Målet är att stärka Konstfrämjandets roll som en
modern kulturaktör, där konstnärlig kvalitet och
folklighet inte står i motsättning, utan tvärtom är
en förutsättning för varandra.
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Göteborgs poesifestival, 2018, Konstfrämjandet
Västra. Foto: Josef Slunges.
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STYRELSE, MEDLEMMAR OCH PERSONAL
Styrelse vald vid årsstämman 25 maj 2018
Ordförande
Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen
Vice ordförande
Jan Nordvall, Sveriges Hembygdsförbund
Ledamöter
Thomas Hartman, Konstfrämjandet Västerbotten (avgick
sommaren 2018)
Mathias Vepsä, SAP
Louise Malmström, ABF Östergötland
Hanna Kharazmi Holmer, Konstfrämjandet Stockholm
(avgick våren 2019)
Mikael Sandberg, Folkets Hus och Parker
Leif Jonsson, Konstfrämjandet Västmanland
Inger Kraft Etzler, Bygdegårdarnas Riksförbund
Håkan Blomberg, Konstfrämjandet Bergslagen (avgick
våren 2019)
Kristin Spolander, Konstfrämjandet Uppland (avgick våren
2019)

Arbete med
Handlingsplan
för att motverka
ett segregerat
konstfält, 2019,
Konstfrämjandet
Stockholm.
Foto Sebastian
Dahlqvist.

Suppleanter
Lina Sofia Lundin, Konstfrämjandet Dalarna (ordinarie från
hösten 2018)
Greta Burman, Sveriges Konstföreningar (ordinarie från
våren 2019)
Annika Bahrtine, Konstfrämjandet Skåne (ordinarie från
våren 2019, avgick hösten 2019)
Personalrepresentanter
Anna Törrönen Konstfrämjandet Västmanland, ordinarie
Caroline Malmström, suppleant (tjänstledig från hösten
2018)
Patrick Kretschek, suppleant (från hösten 2019)
KRO-representanter
Jon Brunberg, ordinarie
Agnetha Göthesson, suppleant (avgick våren 2019)
Marika Troili, suppleant (från våren 2019)
Förtroendevalda revisorer
Roine Hangvar, SAP, ordinarie
Niklas Widebeck, HSB, suppleant
Auktoriserade Revisorer
PwC Karlstad
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Valberedning
Stefan Löfgren, Bygdegårdarnas Riksförbund
(sammankallande)
Peter Gustavsson, ABF
Karin Willén, Konstnärscentrum Öst
Under 2018 har styrelsen sammanträtt 5 gånger, varav
ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet, och AU 3
gånger. Under 2019 har styrelsen sammanträtt 5 gånger
och AU 5 gånger. AU har utöver protokollförda möten haft
ett antal överläggningar och informella möten, och varit en
aktiv nära hand till kansliet och anställda.
Under 2018 har en struktur börjat byggas där styrelsens
ordförande återkommande besöker kontoret på
Swedenborgsgatan i Stockholm, som utöver att
husera förbundet utgör kontoret en samlingsplats för
organisationens medlemmar och samarbetspartners.
Strukturen är en del i arbetet att stärka banden mellan
styrelsen och verksamheten, och skapa nya former för
kommunikation dem emellan.
Styrelsen har valt att kombinera mötesaktivitet med
konstbildning både i Stockholm och ute landet för att
öka kunskapen och förståelsen kring Konstfrämjandets
vida verksamhet och uppdrag. Årsmötet 2018 hölls
i samband med öppningen av 2018 års utställning
på Avesta Art. Hösten 2018 beslutade styrelsen att
tillsammans med personalen ingå i projektet Vidga
Normen i praktiken. Det är ett projekt som drivs av
Länsstyrelsen i Stockholm och är finansierat med medel
från EU. Utbildningsledare och utbildare är Kitimbwa
Sabuni och Marie Cham. Konstfrämjandet är en av
ett tiotal organisationer som ingår i projektet, vars
huvudsyfte är att spräcka vithetsnormen, och inte bara
medvetandegöra diskriminering på grund av hudfärg utan
skapa förutsättningar för verklig förändring. Under 2019
har styrelsen och personalen fortsatt arbetet med Vidga
Normen. Projektet kommer att avslutas under 2021.

MEDLEMMAR
De senaste åren har medlemsantalet ökat kraftigt vilket
stärker våra möjligheter att verka konstfrämjande i hela
samhället.
ABF, Arbetarnas Bildningsförbund
AICA Sweden, Svenska Konskritikersamfundet
ARAB, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
Arenagruppen
BAC, Baltic Art Center
Bonniers konsthall
Bygdegårdarnas Riksförbund
Codesign
Cykelfrämjandet
ETC El
Falkenbergs konstskola
Fastighetsägarna
Filmform
Folkets Hus och Parker
Folksam
Gerlesborgsskolan
Grafikens Hus
Grafikskolan
Grafiska Sällskapet
GS, Facket för skogs-, trä- och grafisk design
Handels
Hembygdsförbundet
HSB
Hyresgästföreningen
Kisam – Konsten i samhället
Konst & Teknik
Konstnärscentrum Öst
Kritiklabbet
Landskapslaget
LO, Landsorganisationen i Sverige
Marabouparken
NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Nätverkstan Kultur
Riksbyggen
Riksföreningen Våra Gårdar
SAK, Sveriges Allmänna Konstförening
SAP, Socialdemokraterna
SMF, Svenska Musikerförbundet
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet
Spridd arkitekter
Studiefrämjandet
Stenebyskolan
Sveriges Arkitekter
Sveriges Konstföreningar
White arkitekter

Avslutade medlemskap
(MKC) Mångkulturellt Centrum, Byggstudio, Konst-ig,
Kommunal, LRF Lantbrukarnas Riksförbund
Nya medlemskap: Fria seminariet i litterär kritik/
Kritiklabbet, Konstnärscentrum Öst, (ARAB)
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Kisam – Konsten i
samhället, Stenebyskolan, Landskapslaget
Distrikt
Konstfrämjandet Bergslagen
Konstfrämjandet Dalarna
Konstfrämjandet Gävleborg
Konstfrämjandet Jämtland
Konstfrämjandet Norrbotten
Konstfrämjandet Skåne
Konstfrämjandet Stockholm
Konstfrämjandet Sörmland
Konstfrämjandet Uppland
Konstfrämjandet Värmland
Konstfrämjandet Västerbotten
Konstfrämjandet Västmanland
Konstfrämjandet Västra
Konstfrämjandet Öland Kalmar
Expedition
Förbundet har sin expedition på Swedenborgsgatan 1 i
Stockholm.
Följande personer har varit tillsvidareanställda
Per Hasselberg, verksamhetsledare
Niklas Östholm, intendent
Caroline Malmström, verksamhetsutvecklare organisation
& kommunikation (tjänstledig från hösten 2018)
Kim Einarsson, verksamhetsutvecklare väst (slutade
hösten 2019)
Lisa Nyberg, verksamhetsutvecklare syd (tjänstledig
hösten 2018 och från hösten 2019 till sommaren 2020)
Sara Edström, verksamhetsutvecklare norr (tjänstledig
från våren 2019)
Patrick Kretschek, verksamhetsutvecklare öst
Isabella Tjäder, vik. verksamhetsutvecklare
kommunikation (hösten 2018 till december 2019)
Ioana Cojocariu, vik. verksamhetsutvecklare syd (hösten
2018)
Simon Gran, vik. verksamhetsutvecklare norr (våren och
sommaren 2019)
Sebastian Dahlqvist vik. verksamhetsutvecklare syd (från
hösten 2019 till sommaren 2020)
Maria Ragnestam, vik. verksamhetsutvecklare norr (från
hösten 2019)

Öppning på
Swedenborgsgatan,
Savas Boyraz, Evins
berättelse, 2018.
Foto: Konstfrämjandet
Stockholm.

Utöver detta flera projektanställda.
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ORGANISATIONS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING
Nya medlemmar
För att Konstfrämjandet ska vara en rörelse som når
ut över hela landet krävs att vi har medlemmar i hela
samhället. Medlemmar är liksom distrikten plattformar
för konsten och verkar för att konsten ska finnas i
samhället. Vi utgår från våra medlemmars kunskaper
och problemställningar i våra samarbeten som ofta blir
exempel på vad konsten och konstnärligt tänkande kan
göra.
Förbund och styrelse diskuterar kontinuerligt strategier
och skapar möjligheter för givande samarbeten mellan
förbund och medlemmar, men också för att nå nya
medlemsorganisationer.
Likabehandlingsplan
Under 2018 har Konstfrämjandet växlat upp arbetet
med den likabehandlingsplan som togs fram för 20142017. Organisationen har under 2018 och 2019 deltagit
i projektet Vidga Normen. Inom ramen för det erbjuds
kompetensutveckling kopplat till diskriminering på
grund av hudfärg för styrelsemedlemmar och personal.
Deltagandet i Vidga Normen fortsätter under 2020, för att
avsluats 2021. Konstfrämjandets likabehandlingsplan utgår
från diskrimineringslagen och diskuterades både i styrelse
och bland anställda under det att den arbetades fram.
På grund av Konstfrämjandets organisationsstruktur
har det varit upp till varje distrikt att anta, godkänna och
implementera planen. Den nya likabehandlingsplanen
kommer ta tillvara på erfarenheterna av arbetet med
Vidga Normen.
Stöd till distrikten
Stöd i distriktens administrativa arbete gavs bland
annat genom vidareutbildning och rådgivning kring
ekonomi- och personalfrågor av Sam C. Förbundet erbjöd
även vidareutbildning i projektledning och ekonomi.
Vid årsskiftet 2019–2020 lämnade Konstfrämjandet
samarbetet med SamC och påbörjade ett samarbete med
Nätverkstans redovisningstjänst i Göteborg. Under bytet
av redovisningstjänst valde Konstfrämjandet Västerbotten
och Konstfrämjandet Uppland att lämna samarbetet och
anlitade varsin lokal redovisningstjänst.
Vi följer och utvärderar MU-avtalet i hela organisationen
Att lyfta frågor om konstens förutsättningar är
centralt i såväl Konstfrämjandets verksamhet som i
samhällsutvecklingen i stort. Organisationen arbetar för
att följa MU-avtalet, och tillsammans med KRO arbetar
8

vi för att förbättra konstnärernas villkor. Konsten är avhängig konstnärers villkor,
något som Konstfrämjandet har arbetat för i över sjuttio år. Sedan 2017 går minst
25 % av samarbetsprojektens budget till ersättningar för konstnärers arbete, enligt
verksamhetsplanen.
Kommunikation
Genom sin kommunikation vill Konstfrämjandet synliggöra konstens roll i samhället
– och hur den kan vidga vårt sätt att se på världen. Det handlar också om våra
medlemmars, folkrörelsernas, betydelse för samhällsutvecklingen och konsten. Målet
är att genom effektiva och metodiska kommunikationsinsatser ge en enhetlig bild av
verksamheten som tydliggör Konstfrämjandets arbete och möjligheter i Sverige i dag.
Arbetet utvärderas löpande.
Under den andra hälften av 2018 gjordes en extra satsning på kommunikation genom
att omforma tjänsten “Verksamhetsutvecklare organisation & kommunikation” till att
enbart fokusera på kommunikationsarbete. Vid årsskiftet 2019-2020 upphörde den här
tjänsten.
Nyhetsbrev skickas ut regelbundet
Nyhetsbrev skickas regelbundet ut för att ytterligare synliggöra och skapa intresse för
vår verksamhet. Under 2018 säkrades adresslistorna i enlighet med den nyinstiftade
GDPR-lagen. Totalt skickades 19 stycken nyhetsbrev ut under 2018 och 16 stycken under
2019.
Distrikten ges vidareutbildning och stöd i kommunikationsarbetet
För att tydliggöra kommunikationen av Konstfrämjandet som organisation har förbundet
erbjudit distrikten vidareutbildning och stöd i kommunikationsarbetet. Detta sker bl a
genom stöd kring den grafiska profilen, hemsidan och de nyhetsbrev som tagits fram
och som kan användas för kommunikation mellan distrikten och deras publik.
Ersättningar till konstnärer
Att lyfta frågor om konstens förutsättningar är centralt i såväl Konstfrämjandets
verksamhet som i samhällsutvecklingen i stort. Sedan 1997 disponerar förbundet också
ett särskilt statligt bidrag från Kulturrådet för att göra det möjligt att ge alla konstnärer
som medverkat i Konstfrämjandets utställningsverksamhet ersättning.
Från Kulturrådets sida är det grundläggande syftet att:
– bidra till att bild- och formkonstnärer får rimlig ersättning vid utställningar
– höja kvaliteten på utställningsverksamheten
– ge utställningsarrangörerna ekonomisk möjlighet att också ställa ut sådant som
inte nödvändigtvis har kommersiell potential och därmed bredda utbudet.
2018 fördelades 944 768 kronor till 147 kvinnor och 89 män.
Folkrörelserna Konstfrämjande har själva skjutit till 264 768 kronor. 2019 fördelades
801 696 kronor till 130 kvinnor och 74 män. 121 696 kronor har Folkrörelsernas
Konstfrämjande själva skjutit till. 70 000 kronor av den ursprungliga potten om 750 000
kronor avsätts årligen till förbundets administration.

Bror Ejves stipendium
Konstfrämjandet Gävleborg tilldelades Bror Ejves
stipendium 2018. De fick stipendiet för sitt lågintensiva
och uppsökande arbete där de ständigt är på väg för att
främja konsten i hela distriktet, och att ge kommuner och
regionen vad de inte visste att de ville ha: Konstnärliga
processer som uppmuntrar till medskapande och
deltagande. Med sin uppfinningsrikedom i skapandet
av projekt som Kom till byn! och Klotterinstitutet, för
Konstfrämjandet Gävleborg människor samman, i projekt
som på samma gång skapar nya ingångar till konsten
som de genererar nya upplevelser och ny förståelse av
samhällen och gemensamma rum. Under 2019 delades
inget stipendium ut.

Konstnärlig samling
i Finnskogen, 2019,
Konstfrämjandet
Gävleborg. Foto: Karin
Bäckström.
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Luleåbiennalen 2018, Karl Sjölund, En känsla av krig
(2018). Foto: Thomas Hämén.

10

Luleåbiennalen 2018, Hanni Kamaly, Ballok (2017).
Foto: Thomas Hämén.
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FÖRBUNDETS PROJEKT 2018 OCH 2019
AOOO
Nätverket AOOO samlar självorganiserade och småskaliga
aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden.
Genom att träffas, utbyta erfarenheter och kunskap vill
nätverket finna nya strategier, skapa motståndskraft och
arbeta proaktivt gentemot de abstrakta och konkreta hot
våra verksamheter står inför. Under 2018 anordnade AOOO
nätverksträffar i Stockholm och Helsingfors. I inledningen
av 2019 samarrangerade nätverket Luleåbiennalens
avslutande internationella konferens Konst i mörka tider.
Här bjöds konferensdeltagarna in att tillsammans med
konstnärer, aktivister, teoretiker och andra reflektera
kring vårt omgivande politiska mörker. Utifrån historiska
och samtida exempel och frågeställningar ekade frågan:
Vad kan vi göra tillsammans?
Ljud i porten
Sedan 2016 finns ett konstrum på kontoret på
Swedenborgsgatan i Stockholm – eller snarare utanför. I
projektet Ljud i porten presenteras 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. Under 2018 har följande verk kunnat
höras i porten till Konstfrämjandets kansli:
- Anna Asplind: Only exclusive, 2018
- Dave Allen: R.P.F. (For Recorded Instrument), 2002/2018

Luleåbiennalen 2018, Anja Örn, Till minnet
av en älv (2018). Foto: Thomas Hämén.

Konst i skyltfönstret
- Joakim Forsgren, Mikael Goralski och Dorinel Marc:
Fönstertittarsjukan, sommaren 2018.
- Lars Arrhenius och Eric Ericsson, brädspelet KALAS,
senhösten och julen 2018.
- Mapping the Unjust City, Centrumrapporten, ett kollektivt
arbete av Maryam Fanni, Åsa Johansson, Sarah Kim, Paula
Urbano och Elof Hellström, sommaren 2019.
Fred med jorden
Under 2018 och 2019 var Konstfrämjandet en part i
konstnären Åsa Sonjasdotters projekt Fred med jorden,
som gjordes inom ramen för forskningsresidenset
Konsten i kulturarvet på Gotland.
Konstnären Åsa Sonjasdotter beskriver inbjudan till
projektet som en möjlighet att gräva djupt i olika arkiv.
Med titeln - och arbetet - tog hon avstamp i ett upprop som
jordbrukaren och riksdagskvinnan Elisabeth Tamm (18801958) och författaren och akademiledamoten Elin Wägner
(1882-1949) skrev 1940. Uppropets slutsats landade i: Vi
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måste skapa fred med jorden, inte på jorden. Det är inte
möjligt att lösa frågor om fred, hälsa och utbildning om
människor inte omprövar sitt förhållande till jorden.
Under sin research spårade konstnären förbisedda
historiska detaljer som kan bidra till att nyansera bilder
och berättelser om mänskligt liv och sammanhang. Genom
fokus på ett perspektiv som utgår från en mångfald
av arter kan förbisedda berättelser och dimensioner
upptäckas. Forskningsresidenset på Gotland möjliggjorde
en undersökning av specifika grödor skapat för människor
över tid och rum. Människans beroende av dessa grödor
har gjort dem till centrala kulturbärare. Ett av de tidigaste
spåren av odling man funnit på Gotland, från 4000-3000 år
f.Kr. består av lämningar av vetekorn som domesticerades
i Mellanöstern för 10-12 000 år sedan. Vete är fortfarande
ett av de viktigaste sädesslagen som odlas på Gotland i
dag.
Som ett sätt att dela och sprida forskningsresultaten
gjordes de undersökta grödorna tillgängliga för
distribution för odling i trädgårdar och odlingslotter. Med
stor hjälp av kunniga experter har Bungemuseet kunnat
föröka frön, säd och knölar av tre för Gotland unika
kulturväxter. Föreningen Gutekorn odlade en åker med
förhistoriskt emmervete vid Bungemuseet. Efter skörden i
september blev korn och ax tillgängliga i mindre portioner
för småskalig odling i eget land. Men även potatisar och en
rova togs fram inom projektet. Det är genom att propagera
upp och sprida materialet till intresserade odlare som
fortsatt odling av dessa grödor och deras berättelser kan
leva vidare i framtiden.
Konsten i kulturarvet är ett treårigt samarbete
mellan Gotlands museum, BAC och Konstfrämjandet
som genomförs med stöd av Kulturrådets regionala
utvecklingsbidrag. Det konstnärliga forskningsresidenset
tar emot svenska och internationella konstnärer med
intresse för historieskrivning, kulturarvsfrågor och
kulturmiljöer i syfte att undersöka och gestalta kulturarvet
på nytt utifrån konstnärlig forskning.
Konstdygnet
Som en av samarbetsparterna i arrangemanget av
Konstdygnet välkomnar vi utställningsarrangörer men
även andra verksamma inom bild- och formområdet till
föreläsningar, inspiration, samtal, workshops och tillfälle
att träffa kollegor.
Konstdygnet 2018 ägde rum i Karlsgatan 2 i Västerås
och hade temat Förändring, förflyttning, förberedelse.
Konferensen tog avstamp i Västerås konstmuseums
stora satsning, utställningen Ur aska med utgångspunkt
i den stora skogsbranden 2014. De föreläsningar,
seminarier och workshops som ingick rörde teman från
klimatförändringarnas miljöpåverkan till hur en enskild

konstnärs påtvingade förflyttning omskapar sättet att
arbeta. De berörde även förberedelser, vad vi kan lära av
spruckna samarbeten och hur vi kan arbeta proaktivt med
våra konstverksamheter i ett kulturpolitiskt föränderligt
landskap. Hur kan vi navigera, kommunicera, lära av
varandra – inte minst av ungas perspektiv – i en värld i
ständig förändring?
Konstdygnet 2019 ägde rum i Uppsala, första dagen
på Psykiatrins hus och den andra dagen på Humanistiska
teatern.
Under konferensen fick vi ta del av projekt som fångar
upp kraften i unga människor som inte har vuxit upp med
kulturell delaktighet som en självklarhet, forum där unga
får möjlighet att ta kontroll över sin identitet och situation
i samhället – och vara med och påverka den plats där de
bor. Konstdygnet 2019 kretsade kring hur konsten och
konstnärer på olika sätt är medskapare i platsers nya
identiteter, genom stora stadsutvecklingsprojekt eller på
gräsrotsnivå. Med konstnärer, forskare och andra inom
fältet diskuterades svårigheterna i hur vi förhåller oss till
historia och vilka berättelser som ges störst värde och för
vem de här platserna är till för i dag. Konstdygnet rörde
även vid den eviga frågan om konsten i sig som plats för
möten och samtal; hur vi genom konsten och kulturen kan
fördjupa relationen till varandra och till oss själva.
Konferensen arrangeras sedan 2012 av
konstkonsulenterna i Sörmland, Uppsala, Västmanland och
Örebro län i samarbete med Konstfrämjandet och Sveriges
Konstföreningar. 2019 också i samarbete med Statens
konstråd.
GBG Poesifestival: BZR 2018
3/11, Backateatern
Konstfrämjandet, Göteborgs Poesifestival och
poesiskolorna Gatulyktor och Qalam anordnade en
poesifestival på Backateatern i Göteborg den 3/11.
Gatulyktor drivs av artisten och poeten Vic Vem och
Qalam av författaren Johannes Anyuru och poeten och
skådespelerskan Segal Mohammed. Poeter från Qalam och
Gatulyktor gjorde framträdanden, en poesiföreställning
i två akter. Deras läsningar ramades in av Aftab Soltanis
installationer, panelsamtal, filmvisningar och livemusik.
Samtidskonstdagarna 2018
14/11–16/11 Folkets Hus i Boden
Samtidskonstdagarna 2018 arrangerades i Boden av
Statens konstråd i samarbete med Havremagasinet
länskonsthall och Konstfrämjandet. Konferensen
fokuserade på hur konstorganisationer kan arbeta
strategiskt med att skapa nätverk och hur de kan
stärkas av att bygga allianser i och utanför konstfältet.
Den innefattade flera performance, olika workshops,

föreläsningar och besök på en rad institutioner i regionen.
Besökarna fick en förhandsvisning och introduktion
till Luleåbiennalen av de konstnärliga ledarna bakom
projektet, såg The Blood of Stars av Raqs Media Collective
i Mjölkuddsberget och tog del av Amund Sjølie Sveens
performanceverk NORDTING när det för första gången
visades i Sverige.
Luleåbiennalen 2018: Tidjord
17/11 2018–17/2 2019
Efter att ha legat i dvala i fem år återuppstod
Skandinaviens äldsta konstbiennal under Konstfrämjandets
ledning med ett program som sträckte sig över ett
vidsträckt geografiskt område med konsthändelser och
utställningar i Luleå, Boden, Jokkmokk såväl som Kiruna
och Korpilombolo. 37 konstnärer medverkade, varav åtta
bidrog med nyproducerade verk. Biennalen presenterade
även performance, uppmärksammade offentliga verk
och arrangerade filmprogram. Därutöver hölls en
internationell konferens om anti-fascistisk organisering
bland aktivister, konstnärer och tänkare mot slutet av
utställningsperioden, 15–17 februari 2019, bland annat i
samarbete med nätverket AOOO. Curatorer: Emily Fahlén,
Asrin Haidari och Thomas Hämén
Luleåbiennalen ägde rum under den mörka tiden på året.
Tematiskt kom den på olika sätt att kretsa kring mörker.
Titeln på biennalen, Tidjord, är benämningen på den
periodiska rörelsen av jordskorpan som uppstår på grund
av månen och jordens gravitation, en rörelse parallell med
tidvattnets. Ljus och mörker avlöser varandra rytmiskt i
enlighet med den omgivande geografin.
Biennalen hade Norrbottens geografiska position som
en utgångspunkt, en historiskt aktiv militär zon, men också
regionens historia av att utnyttjas för sina naturresurser,
där utvinningen av vatten, malm och skog satt tydliga spår
i landskapet. Tystade forsar, gapande gropar, en stad som
kollapsar i jorden. Är mörkret en del av dessa berättelser?
frågade sig biennalen.
Mörkret som begrepp är huvudsakligen laddat med
negativa associationer, sammankopplat med destruktivitet
och fördärv. Biennalen väckte frågor om vad en mörk tid
kan sägas innebära: Är det sociala och politiska våldet
liksom tiden en periodisk rörelse? Eller är mörkret en för
alltid närvarande premiss att navigera i? Kan detta i så fall
förhandlas och förstås som en potential för tänkande och
drömmande? Kan mörkret vara en position där sinnena
skärps, ett rum där tid och plats kan upplösas och nya
konturer uppenbara sig?
Med avstamp i de norrbottniska landskapen och med stark
inspiration från dess samtida poesi-scen, skapades en
serie släckta utställningsrum i städerna Luleå, Boden,

Luleåbiennalen 2018,
Olof Marsja, Liddus fot
(2018). Foto: Thomas
Hämén.

Jokkmokk, Kiruna och Korpilombolo. I verk om tystade
vattenfall, den påhittade vildmarken och väntan på ett
krig som aldrig kommer drogs paralleller till besläktade
historier i andra bergstrakter, vid andra flodbanker och
hav. Biennalen rymde också verk som frångår en faktisk
geografi, som kopplas upp mot drömmen och lättar från
marken. Landskapet fick betydelse som en plats där
kontroll utövas och övergrepp begås, men också som en
plats från vilken vi kan lära oss något om oss själva. Finns
motståndet i landskapet och i dess rytmer?
Biennalen blev en stor framgång med besöksrekord på
Konsthallen i Luleå och positiva recensioner i både lokal,
nationell och internationell press.
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Selu Herraiz, Concert of Industrial Music for a Dining
Room (2019), Platsen Landskapet Konsten, 2019,
Konstfrämjandet Dalarna.
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Sakiko Yamaoka, K.R.O.P.P Lab Almunge, 2019, Konstfrämjandet
Uppland. Foto: Mireya Monserrat Escanilla.

DISTRIKTENS VERKSAMHET
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 till exempel skolor och övriga medlemmar.

VERKS

AMHET
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Bortom de blå bergen, Jag är stenart, 2018,
Konstfrämjandet Bergslagen. Foto: Jelena Rundqvist.
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Konstfrämjandet Bergslagen
Under 2018 flyttade Kostfrämjandet Bergslagen till nya
lokaler på Storgatan 29 i Örebro. Där har det liksom på den
tidigare adressen anordnats föreläsningar, workshops
och utställningar.
Bortom de blå bergen
Bortom de blå bergen var ett treårigt projekt som utgick
från tre olika orter i Konstfrämjandet Bergslagens
verksamhetsområde. Lindesberg, Kumla och Degerfors
speglar lokala förutsättningar och involverar flera olika
grupper. Projektet blickade framåt och bortom de blå
bergen för att undersöka vilka specifika utmaningar
regionens miljö står inför. Hur kan vi läsa dessa platser
utifrån 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?
Jag är Stenart
Jag är Stenart i Hällabrottet avslutades med att en
publikationen om projektet kom som bilaga i Nerikes
Allehanda, samt med vernissage på och runtomkring
Stenarbetsmuseet av en utställning som visade video,
installation och skogsmöbler av Jelena Rundqvist i
samarbete med tredjeklassare på Tallängens skola.

Bortom de blå bergen, Jag är stenart, 2018,
Konstfrämjandet Bergslagen. Foto: Jelena Rundqvist.

Skogen behöver jag
I projektet Skogen behöver jag arbetade konstnären
Hanna Wildow pedagogiskt och konstnärligt med
sjundeklassare på Storåskolan i Lindesberg. Arbetet
utgick från den närliggande Gränseskogen och formas
tillsammans med deltagarna i en öppen undersökande
process. Skogen som plats, material och sammanhang
ledde arbetet. Produktionen innebar möten mellan olika
grupper av deltagare: barn och unga, representanter från
civilsamhälle och offentliga myndigheter.

17

ALA

D

R

NA
18

Stora bilden: Hanna Nielsen, Change of Structures
(2019), Platsen landskapet konsten, 2019. Foto:
Hanna Nielsen. Lilla bilden: Årets granskott 2018,
Agneta Kallur, Konstfrämjandet Dalarna. Foto: Omid
Massali.

Konstfrämjandet Dalarna
Sammankomster och Gatherings
Konstnärsdrivna Galleri Se Konst har sedan 2009 bedrivit
galleriverksamhet i samarbete med Konstfrämjandet
Dalarna. I samband med det stundande tioårsjubileet gav
de 2018 ut Sammankomster och Gatherings som innehåller
bidrag från fler än 120 konstnärer som ställt ut på galleriet
genom åren. Föreningen Se Konst lämnade i och med
2019 galleriet vid Slaggatan i Falun för att utveckla sin
verksamhet i flexiblare former, i olika lokaler, på olika
platser och i nya konstellationer.
Årets Granskott
En ny medlem i Konstfrämjandet Dalarna är
Borlängegalleriet Svarta Gran. Tillsammans med
Konstfrämjandet instiftade de 2018 utmärkelsen
Årets Granskott för att främja Dalarnas konstliv och
uppmärksamma personer som bidragit med nya
kreativa idéer i regionen. Agneta Kallur tilldelades 2018
års utmärkelse för sitt långsiktiga arbete för att främja
konstlivet i Dalarna.
Platsen Landskapet Konsten
Under sommaren 2019 visades utställningen Platsen
Landskapet Konsten i den historiska miljön på Stora
Hyttnäs i Sundborn. Konstnärerna Ebba Matz och Lina
Sofia Lundin samt landskapsarkitekten Mikael Johansson,
som tidigare hade undersökt gården och naturen
omkring museet, bjöd nu in yrkesverksamma konstnärer
med anknytningar till Dalarna att utforska platsen.
Konstnärerna hade under juni gemensamma arbetsdagar.
De presenterade sedan sina arbeten i form av pågående
processer, skissförslag eller färdiga verk som skulpturer,
installationer och ljudperformances, varje verk på sitt sätt
i samspel med platsen. Som en klangbotten fanns även
deltagarbaserade processer och organiserandet som
form. Öppningen den 28 juni hade närmare 100 besökare.
Konsten visades under många sommarveckor fram till den
4 augusti.
Medverkande: Elena Azzedín, Victoria Berg, Sara Erkers,
Selu Herraiz, Hållams Linnea Henriksson, Johanna
Hästö, Matilda Haritz Svenson, Gabriel Jonsson, Mikael
Johansson, Elisabeth Kihlström, [Krig], Lina Sofia Lundin,
Anna Linnea Liljeholm, Ebba Matz och Hanna Nielsen.
Projektet genomfördes med stöd från Folkrörelsernas
Konstfrämjande och Linderdahlska stiftelsen, och var en
del av ett längre arbete med att utveckla det interregionala
konstprojektet Skogen mellan oss i samverkan med
Konstfrämjandets mellansvenska distrikt.
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Johanna Syrén, Växlingar, 2019,
Konstfrämjandet Gävleborg.
Foto: Johanna Syrén.
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Konstfrämjandet Gävleborg
ISK-X (Institutet för Samtida Klotter i Gävleborg)
Projektet Klotterinstitutet ISK-X (Institutet för Samtida
Klotter i Gävleborg) studerar, utbildar och undersöker
gemensamt fenomenet klotter i alla dess former, som
konst, som handling, som del av det offentliga rummet
och som kultur i dag. Med utgångspunkten i att klotter är
allas konst, något som alla kan göra, används temat som
grund för olika frågeställningar kring konst, kreativitet och
demokrati.
Klotterinstitutet strävar efter en stegvis
maktförflyttning, där deltagarna får ta del av arbete
med nya målgrupper, arrangemang och program
under 2018, det gjordes banderoller, screentryck,
spray, stenciler, kvastpenslar. Under 2019 fortsattes
det med klotterinventeringar, workshops med bland
annat posterklotter, föreläsningar, sommarläger och en
gemensam utställning som deltagarna själva arrangerade
på Galleri Lars Palm.
Projektet drivs av Konstfrämjandet Gävleborg och K.f.
Backbeatbolaget, i samarbete med ABF Gästrikebygden,
med stöd av Sigrid Göranssons Stiftelse och Gunvor
Göranssons Kulturstiftelse.
Den kollektiva hjärnan på Galleri Lars Palm
Nätverket Den Kollektiva Hjärnan bildades 2013 och är ett
nationellt nätverk för självorganiserade konstnärsdrivna
organisationer. Nätverket verkar för att tillgängliggöra
och stärka de självorganiserade verksamheternas
position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga
kunskap och hybrida arbetsmetoder. Nätverket har de
senaste åren träffats en gång per år, på olika platser i
landet, då någon av nätverkets aktörer har varit värd
för sammankomsten. Mötet 2018 hölls på Galleri Lars
Palm (KF. Backbeatbolaget), som tillsammans med
Kulturutveckling Gävleborg och Konstfrämjandets
riksorganisation anordnade en nätverksträff där även
lokala konstnärsdrivna initiativ i Gävleborg fick möjlighet
att träffa nätverket och utbyta tankar kring organisering
och förutsättningar för samtidskonsten på glesbygden.
Växlingar
Sommaren 2019 visades projektet Växlingar på tre platser
i regionen. Utgångspunkten är en fotoutställning redigerad
av Johanna Syrén. Den visar bilder av människor och
landskap från södra Hälsinglands landsbygd, en del tagna
i mitten av 1900 talet av bortgångne Hilding Mickelsson. De
andra är Johanna Syréns egna samtida bilder från samma
trakter. Tillsammans ställer bilderna frågor om vilka vi är
och vart vi är på väg? Här finns bilder av människor tryggt
förankrade i sin bygd. Och andra som kanske känner sig
främmande och vilsna i sin omgivning. Odlingslandskapet

och arbetsmetoder har förändrats under det halva sekel som skiljer
fotografierna åt. Har också människorna förändrats eller är det bara
det ytliga i kläder och frisyrer som ger tidsfärg? Vart tar spåren av
generationers möda i jord och skogsbruk vägen? Är utvecklingen
oundviklig och går den bara åt ett håll? Kommer det att finnas en levande
landsbygd i framtiden?
Utöver utställningen består projektet av en programverksamhet
kopplad till utställningen där invånare och besökare får delta i skapande
verksamhet och dialoger kring utställningens teman. Samt ett arbete med
att utveckla och prova en modell för samarbeten mellan flera sorters
organisationer och föreningar i Gävleborgs län. Projektet är en praktisk
metod för att undersöka nya former för att arbeta i regionen. Under
sommaren 2020 kommer utställningen att visas på ytterligare tre platser.
Genom projektet vill Konstfrämjandet Gävleborg knyta samman föreningar
och organisationer från flera fält i ett landsbygdsorienterat regionalt
nätverk.
Projektet produceras av Konstfrämjandet Gävleborg i samarbete
med Folkrörelsernas Konstfrämjande, ABF Västra Hälsingland, ABF
Gästrikebygden, ABF Hofors, Konst och landskap, LOKOMOTIV Träslottet,
Hilding Mickelsson-sällskapet, Kulturkossan Stenegård, Gammelstilla Café,
Edsbyns museum, Koversta Gammelby, Region Gävleborg och med bilder
inlånade av Hälsinglands museum.
Konstnärlig Samling i Finnskogen
Konstfrämjandet Gävleborg bjöd i juli 2019 in ett femtontal konstnärer
till en veckas intensiv research och kollegialt utbyte i Jädraås, Ockelbo
Kommun. Syftet var att genom en gemensam process möjliggöra en
kollektiv undersökning och gemensam syn på Jädraås som plats och
finnskogen som tema, för att utveckla ett större projekt tillsammans
med Konstfrämjandet kommande år. Istället för att formulera ett
projekt enbart på egen kunskap, bjöds flera yrkesutövare in, med olika
konstnärliga uttryck och från närliggande regioner, för att tillsammans
utveckla idéer kring finnskogen som plats. Konstnärerna bjöds in ur
regionala nätverk från angränsande konstfrämjande distrikt, samt
projektledarnas kontakter. Veckan strukturerades kring ett löst schema,
där ett antal publika evenemang, som föreläsningar och konserter var
inbokade, men konstnärerna själva hade också möjlighet att bidra med
programpunkter. Bland annat bjöd konstnärerna i performancegruppen
OTALT in till en separatistisk vandring i Kungsbergets naturreservat.
Föreläsningarna ägde rum på Folkets Hus i Jädraås och var öppna
för besökare, där organiserades också en avslutande utställning.
Konstnärerna presenterade infallsvinklar och idéer som de fått under
veckan. Vernissagen och föreläsningarna var välbesökta av både
bybor och turister. Hela vistelsen var ett avstamp till det längre arbetet
med att utveckla det interregionala konstprojektet Skogen mellan oss i
samverkan med Konstfrämjandets mellansvenska distrikt.

Konstnärlig samling i Finnskogen, 2019,
Konstfrämjandet Gävleborg. Foto: Karin Bäckström.

Projektet genomförde Konstfrämjandet Gävleborg i samarbete ABF
Gästrikebygden, Länsmuseet Gävleborg, Folkets Hus i Jädraås - Peter
Oijens, Folkrörelsernas Konstfrämjande.
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Konstfrämjandet Jämtland
Avgränsningar
Med start februari 2017 upplät Länstidningen LT kulturoch nöjesuppslaget i papperstidningen för ett konstverk i
någon form. Ett annorlunda galleri som gjorde hembesök
via brevlådan. Temat för projektet var samtidskonst med
naturinriktning. Naturen är också något som förenar
många som bor i den vidsträckta och glest befolkade
regionen. Den månadsvisa publiceringen fortsatte fram
till februari 2018 och nådde varje månad minst 9800 av
LT:s prenumeranter, spridda runtom i länet. 27 juli-5
augusti visades de tolv tidningsbidragen tillsammans med
installationer av Art Lab Gnesta, Runo Lagomarsino och
Ingela Ihrman på Länsresidenset i Östersund.
Det naturliga kontraktet, 2019, Konstfrämjandet
Jämtland. Foto: Lisa Gideonsson.

Det Naturliga Kontraktet – en vistelse
Det treåriga projektet startade under 2018. Det utgår
från tre residensvistelser på omkring en vecka vardera.
Genom ett open call har deltagarna utsetts deltagarna – en
konstnär och en naturvetare – vilka dygnet runt under
en veckas tid, vistas i och arbetar med den Jämtländska
naturen. De bestämmer gemensamt en plats och bygger
där ett nedmonteringsbart timrat vindskydd. Vindskyddet
har två motstående öppna ”rum” som gör det möjligt
för två personer att bo och verka både enskilt och
tillsammans. Under sin vistelse kan de på olika sätt samla
in och dokumentera objekt och förlopp som används för
att mäta och kartlägga platsen. Projektets övergripande
tanke är att expandera synen på natur inom de olika fälten,
men också utforska hur konst kan spela en utökad roll i ett
alltmer nödvändigt natur- och miljöarbete.
Under 2019 vistades kuratorn/konstnären Bronwyn
Jean och naturvetaren Daniel Wolf-Watz tillsammans i
Det naturliga kontraktet. De vistades under fem dagar på
en plats mellan Vallbo och Middagsvalen. Vistelsen har
genererat flera fina samtal men också material i forma av
text och objekt till det arkiv som ska färdigställas under
2020, de de två avslutande vistelserna också sker. Under
2019 inledde även arbetet med att färdigställa det arkiv som
ska rymma och aktivera det som skapats inom projektet
Det Naturliga Kontraktet. Konstnären David Larsson har fått
uppgiften att utforma arkivet.
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Luleåbiennalen 2018, Britta Marakatt Labba, detalj
Krackelerat/Rahkkan (2014). Foto: Thomas Hämén.

T

Luleåbiennalen 2018: Bilden till vänster: Hanni
Kamaly, Freddie Gray (2016). Bilden uppe till höger:
Henrik Andersson, Snö, mörker och kyla (2018).
Bilden nere till höger: Karl Sjölund, En känsla av krig
(2018). Foto: Thomas Hämén.

Konstfrämjandet Norrbotten
Med avstamp i Luleåbiennalen bildades under 2019
Konstfrämjandet Norrbotten. Samarbete är utgångspunkt,
och med det vill Konstfrämjandet Norrbotten bidra till att
utveckla den befintliga kartan över länets mångsidiga
konst och kulturlandskap. Genom att skapa en hållbar
organisation vill distriktet förstärka de samarbeten
som inletts genom Luleåbiennalen som utgör ett
växande nätverk och ligger till grund för distriktets
etablering i Norrbotten. Utifrån kulturarrangörernas
betydelse förstärks en kulturell infrastruktur med
samverkansparter från det lokala civilsamhället och
regionala kulturinstitutioner.
Luleåbiennalen var 2018 den första byggstenen i
etableringen och utvecklingen av Konstfrämjandet
Norrbotten. År 2020 genomförs Luleåbiennalen för
andra gången i Konstfrämjandets regi och planeras även
denna gång att ta plats i flera av länets orter utifrån
verksamhetens grundläggande ambition om konst för alla.
Konstfrämjandet Norrbotten har som ambition, att utifrån
sin geografiska placering undersöka hur det är möjligt
att skapa nya maktordningar för dagens konstscen och
medverka till en bred samhällstillvänd konstbildning som
är närvarande i hela landet.
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Malmö Gallerinatt, konstnären Marcus Matt betraktar Cecilia
Edefalks verk på Moderna Museet, 2019, Konstfrämjandet Skåne.
Foto: Peter Sjöholm.

Konstfrämjandet Skåne
Gallerinatten
Konstfrämjandet Skåne arrangerar sedan 1997 Malmös största konstevenemang,
Malmö Gallerinatt. Den äger alltid rum den sista lördagen i september och under kvällen
har Malmös många gallerier och konstinstitutioner kvällsöppet och tar emot mellan 35
000 och 40 000 besök. 2018 satsade Konstfrämjandet Skåne stort med en egendesignad
karta, en app, Gallerinattens officiella instagramkonto, konstquiz, vandringar och
visningar på arabiska, bosniska, danska, engelska, kroatiska, serbiska, spanska,
svenska och turkiska/azari. Detta togs sedan vidare under 2019, ett stort arrangemang
som distriktet hela tiden utvecklar.
Östergatan 9A
Konstfrämjandet Skåne är det distrikt som utan konkurrens varit längst tid på en och
samma adress (inte heller förbundet är i närheten av detta). Kring årsskiftet 1970/71
startade Konstfrämjandet en konstbutik i Malmö, på Östergatan 9A, för att sälja
grafik ur Konstfrämjandets kollektioner. Galleri S:t Gertrud, döptes efter kvarterets
namn. 1975-76 startade den regionalisering som skulle komma att resultera i att
det bildades konstfrämjande distrikt runt om i landet. Sommaren 1977 övergick så
konstbutiken till att bli Konstfrämjandet Skåne. På samma adress fortsatte man sedan
att göra utställningar på Galleri S:t Gertrud och sälja grafiska blad fram till början av
år 2018 (under åren vid sidan av mycket annan verksamhet). Galleriverksamheten
upphörde under 2018 och lokalerna har kommit att få en ny funktion som mötes- och
verksamhetslokal för Konstfrämjandet Skånes medlemmar. Behoven skiljer sig något
mellan de olika medlemmarna. Vissa har främst behov av en plats att hålla regelbundna
möten, medan andra behöver kontor, ateljé eller rum där konst kan visas. Gensvaret
har varit mycket positivt. Det har visat sig att initiativet varit efterfrågat om än inte
uttalat och formulerat. Det nya användandet av lokalerna möter också önskemål från
medlemmarna om att ha mer utbyte med andra grupper, i form av resursdelning men
också för att utbyta idéer och kunskap och kunna göra gemensamma satsningar. Här
verkar Konstfrämjandet (förbundet tillsammans med Konstfrämjandet Skåne) genom
att ta en samordnande roll och hjälpa till med kontakter till hyresvärdar, kommunen med
flera.
Konstkupan
Förbundet och Konstfrämjandet i Skånes samarbete med Individuell Människohjälp
kring treårsprojektet Konstkupan fortsatte under 2018. Två halvtidstjänster skapades
i projektet med förbundet som arbetsgivare. Konstkupan hade som mål att ge unga
människor med erfarenhet av migration möjlighet att påverka och uttrycka sig. I juni
2018 drog sig Konstfrämjandet ur projektet och IM drev det vidare på egen hand.
Den Nya Konstutbildningen
Samarbete fortsätter också kring Den Nya Konstutbildningen, ett projekt som ger plats
till kreativa, engagerade unga vuxna som vill skapa och förändra världen, men som inte
känner sig riktigt hemma på gallerier, konsthallar och konstskolor.

Empowering the Process, Konstfrämjandet Skåne.
Foto: Cecilia Sterner.
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Savas Boyraz, Evins berättelse, 2018, video i fönstret på
Swedenborgsgatan, Konstfrämjandet Stockholm. Foto:
Konstfrämjandet Stockholm .
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Konstfrämjandet Stockholm
Handlingsplan för att motverka ett segregerat konstfält
Projektet drivs av Konstfrämjandet Stockholm och Art Lab
Gnesta och syftar till att formulera en ny nationell
handlingsplan för ett mer rättvist konstfält. Projektet
vill generera kunskap om kulturpolitik och utforska
konstnärliga handlingsutrymmen genom att med
byråkratin som verktyg göra konstpolitik. Handlingsplanen
publiceras i bokform och lyfts till politisk nivå för att driva
fram ett politiskt arbete för att skapa social rättvisa och
motverka ett segregerat konstfält.
Kurs i konstkritik
Sedan vintern 2018 driver distriktet en kurs i konstkritik.
Kursen utgår från frågeställningen Vad är konstkritik? och
utforskar hur konstkritik kan skrivas och vilka normer
som omgärdar svensk konstkritik. Det är en orienterande
kurs där deltagarna både kan prova på att skriva och
tillsammans utforska vad konstkritik är och kan vara.
Kursen utgår från svensk konstkritik med inbjudna
föreläsare, besök på utställningar och praktiska övningar
där gruppen provar att skriva konstkritik. Distriktet anser
att kritiken kan vara en mycket viktig plats för att finna
nya positioner och perceptioner i ett allt mer pluralistiskt
samhälle. Vilka perspektiv, erfarenheter och kompetenser
som ingår i den kritiska offentligheten i allmänhet
och konstkritiken i synnerhet är fortfarande mycket
begränsat. Kursen är ett försök att ändra på detta.

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 leds av Nachla Libre och George Chamoun.
MINT
MINT är en ny konsthall i ABF-huset i Stockholm som
drivs av Konstfrämjandet Stockholm, ABF Stockholm och
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB). Konsthallen
utgår från de lokaler som tidigare huserade Sveagalleriet.
En utställningsverksamhet som ABF lade ned 1992. Våren
2019 öppnade MINT sin första utställning i lokalerna. Här
utgår verksamheten och den konst som presenteras från
rörelser i tid: historiska, politiska och geografiska, i dialog
med ABF-husets, Sveagalleriets och Arbetarrörelsens
arkivs historiska material. Bakom initiativet står
curatorduon Emily Fahlén och Asrin Haidari.

Det konstnärliga rådet
Det konstnärliga rådet vänder sig till asylsökande som
själva är konstnärer. Alla konstnärer behöver nätverk och
mötesplatser där man kan samtala och utvecklas i sin
konstpraktik. Projektet Det konstnärliga rådet skapar
möten med kollegor och Stockholms kulturliv i stort. En del
av projektet handlar om att ge varje konstnär egen tid med
projektets två curatorer för att titta på hur det individuella
konstnärskapet kan utvecklas i Sverige. Projektet
skapar en naturlig plattform för möten med kollegor
samt Stockholmsinstitutioner och har haft som mål att
presentera infrastrukturen bakom Stockholms kulturliv.
Stockholmsskolan Deluxe
Stockholmsskolan Deluxe är en konstkurs där deltagarnas
egna konstnärskap står i fokus. Kursen är en
vidareutveckling av Stockholmsskolan, som startade 2014,
och drivs gemensamt av Konstfrämjandet Stockholm och
Birkagårdens Folkhögskola. Stockholmsskolan Deluxe är
en kurs för en något äldre målgrupp 18–25 som avslutat
Den folklika självstyrelsens
livsluft, installationsvy Mint, 2019,
Konstfrämjandet Stockholm. Foto: Gethin
Wyn Jones.
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Konstfrämjandet Uppland

Föregående sida: SyskonSKAP, kollektiv målning, 2019,
Konstfrämjandet Uppland. Foto: Johanna Uddén.
Nedan: Konstlov i Gottsunda med Ruben Wätte, 2019,
Konstfrämjandet Uppland. Foto: Johanna Uddén.

SyskonSKAP
SyskonSKAP är en kreativ plattform för unga i Gottsunda, som startades
våren 2017 med stöd av Kulturrådet, inom den treåriga satsningen på
särskilda bostadsområden Kreativa platser. Plattformen har drivits av
konstnärerna José David Hildebrand och Mireya Monserrat Escanilla,
som arrangerar konstnärliga workshops, filmvisningar och samtal
i stadsdelen. Sedan juni 2018 har Mireya Monserrat Escanilla varit
konstnärlig ledare.
Syftet med projektet är att inspirera barn och unga att själva ta
kontrollen över sin personliga utveckling och roll i samhället. Men
också att öka intresset för konst hos unga i Gottsunda, och minska
avståndet mellan professionella konstutövare och den nya generationen
kreatörer som finns i stadsdelen. Att motverka segregering genom
estetiska kanaler. Konstvärlden lider av en brist på perspektiv 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 har öppna aktiviteter varje vecka och arbetet bedrivs
främst genom workshops, besök av gästlärare, studiebesök utanför
området och utställningar, på Kulturpunkten Gottsunda men även på
Uppsala konstmuseum och Kulturhuset Leoparden. Deltagarna har
också kommit att ingå i kommunens referensgrupp för offentlig konst.
Ungdomarna finner sig själva och sin kreativitet genom att prova en mängd
olika estetiska uttryck. 2019 var sista året som projektet drevs med stöd
från Kulturrådet. Från 2020 fortsätter verksamheten, nu med ekonomiskt
stöd från Uppsala kommun, som genom aktiviteterna som gjorts sett det
större värden som SyskonSKAP skapar. Sedan hösten 2019 stödjer även
Studiefrämjandet verksamheten. SyskonSKAP har under åren knoppat av
sig i KonstHÄNG och KonstLOV. Tillsammans täcker initiativen in aktiviteter
för barn och unga i alla åldrar.
SyskonSKAP höll till i Mötesplats Treklangen fram till Gottsundaskolans
brand 8 oktober 2018. I ett samarbete med Rädda barnen kunde de få
tillgång till deras lokal Stugan i Gottsunda från den 19 november. Där har
SyskonSKAP fortsatt att hålla till under 2019.

Konstlov i Gottsunda
med Ruben Wätte, 2019,
Konstfrämjandet Uppland.
Foto: Johanna Uddén.

KonstTRÄFF
KonstTRÄFF är en aktivitet som Konstfrämjandet Uppland bedrivit sedan
distriktet startade 2018. Det är en plats där man kan knyta kontakter, få
tips, diskutera, lära och ha kul ihop. Till dessa evenemang kommer man
för att mingla men dessutom innehåller varje KonstTRÄFF konst. Det kan
vara i form av en presentation, en performance, en enkel workshop eller
liknande.
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Aktiviteter vid GH-huset i Karlstad, 2019,
Konstfrämjandet Värmland. Foto: Janove Ekstedt.

32

Konstfrämjandet Värmland
GH-huset
Under 2018 öppnade Konstfrämjandet Värmland och ABF
Värmland upp Gröna Villan i Karlstad som en processlokal
för unga: GH-huset. GH-huset blev snart en plats där
unga fick utrymme att testa idéer och få färdigheter och
redskap för att driva konst- och kulturprojekt. Målet
har varit att utveckla gemenskap och trygga relationer
för att kunna lära sig tillsammans. Projektet bygger
på det nätverk som Konstfrämjandet Värmland byggt
upp genom sin verksamhet i Karlstad och Värmland.
I GH-huset kan uppslag och infall som väckts under
en kurs eller workshop vidareutvecklas under friare
former. ABF Värmland och Konstfrämjandet ger stöd
och handledning, men deltagarna själva står för idéerna,
och de får själva driva sina projekt. En sådan modell ger
ökad förståelse för omvärlden och ger ungdomarna
chansen att bli medskapare till sina egna berättelser.
Karlstad kommun har varit en viktig samarbetspartner
och har även gått in med pengar i mentorskapsprojekt
och sommarlovsaktiviteter. Under 2019 utvecklades
GH-huset till en öppen ateljéverksamhet, där utställningar
och evenemang gjorts av ungdomarna under handledning
av konstnärer. Mentorer som har berikat de unga i sitt
skapande och stärkt dem i tron på sig själva. Framöver
kommer den öppna ateljéverksamheten att tas vidare,
där yngre och äldre utövare deltar tillsammans. I GHhuset prövar Konstfrämjandet Värmland sätt att arbeta.
Det har kommit att bli en viktig mötesplats för olika
samarbetsformer.
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