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Verksamhetsberättelse 2016
Allmänt
Under året har arbetet med att utveckla nya och gamla tekniker fortsatt. Detta har varit möjligt tack vare
fortsatt stöd från Region Värmland, Karlstad kommun och Statens Kulturråd. Ekonomin under året har
varit bra och medgett möjligheter att utforma ovan nämnda strävan. Under året har vi haft flera interna
workshops för medlemmarna och där igenom kunnat dela kunskap med varandra. Vi har också haft kurser
som har inriktat sig på nya utrustningen som verkstaden har köpt in under året. KKV/Värmland har deltagit
i Karlstads kommun ”Upptäck Karlstad” med öppen verkstad.

Grafikverkstaden Kasernhöjden
Under hösten 2016 kom den fusingugn som Statens Kulturråd finansierat. Ugnen krävde omdragning av
el. Ugnen fungerar mycket bra och flera kurser och arbetshelger och dagar har hållits. I mellandagarna
påbörjades dock en ombyggnation av våningen över vår som resulterade i att vi blev uppsagda. Arbetet
med en konsekvensutredning och att finna ny lokal påbörjades tillsammans med Karlstads kommun i
samband med uppsägningen. I dagsläget finns ett kontrakt som medger att vi kan vara kvar i lokalerna till
2019.01.31 dock har kommunen funnit en lämplig lokal som vi kan flytta in i under hösten 2017. Arbetet
med att anpassa den nya lokalen och diskussioner med den nya hyresvärden är under pågående process.

Skulpturverkstaden Zakrisdal
I verkstaden sker fortsatt arbete och keramik och metalldelen används flitigast. Keramikugnarna går för
fullt både till utbränning av formar, men i dagsläget främst för bränning av keramik. Fram till att den nya
fusingugnen installerades på kasernhöjden även till bränning av screentryck på glas.

Workshop Chengdu
Under året har KKV har tillsammans Värmlands Konstnärsförbund deltagit i konstnärsutbyte med Chengdu
i Kina. Dessa konstnärer arbetade under en vecka på vår grafikverkstad med olika trycktekniker och arbetet
avslutades med en gemensam utställning i Konsthallen Spisrummet på Centralsjukhuset.

Styrelsearbete
Styrelsen har haft 8 ordinarie styreslmöten samt ett konstituerande möte under året. Förutom detta har
också ett antal arbetsmöten hållits då KKV har blivit uppsagda från grafikverkstaden på kasernhöjden.

Årets avrundning
Dags att flytta grafikverkstaden, en utmaning men vi har gjort det två gånger tidigare, vi gör det som tidigare, siktar mot ett nytt mål som ger oss nya möjligheter att skapa just det vi vill. Tillförsikt var ordet sa Bill. Jag
tycker ungefär något liknande sa Bull.
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