Konstnärernas Kollektivverkstad Värmland
Verksamhetsberättelse 2019

Konstnärernas kollektivverkstad ger konstnärer möjlighet att uttrycka sig med metoder som den
enskilde konstnären inte har resurser till. En gemensam verkstad är en möjlighet att dela kunskap
och erfarenhet. Vi har verktyg, maskiner och två verkstäder, en för grafik och en för skulptur. Verksamheten är en ekonomisk förening och öppen för yrkesverksamma konstnärer.

Styrelsen

Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året 2019. Protokollen finns att läsa på
KKVs hemsida. Skype finns idag tillgängligt för styrelsemedlemmar som inte kan delta på plats, vid
styrelsemötet. KKV har idag 90 betalande medlemmar, För att fånga upp nya medlemmar har vi
skickat ut information, en ny broschyr om KKVs verksamhet till bla. Konstnärscentrum Mitt som
distribuerar den vidare till yrkesverksamma konstnärer.

Ekonomi

KKV/Värmland har under året erhållit ekonomiskt stöd från Karlstad kommun, Region Värmland samt
Statens Kulturråd.

Nya medlemmar

Under året har KKV fått 6 nya medlemmar: Hans Kvarnström, Torbjörn Hellberg, Andreas Bennin, Dag
Hultqrantz, Mattias Karlsson och Mikael Leverström som vi vill hälsa välkomna.

Grafikverkstaden

1. En verkstadsgrupp finns inom grafik med uppgift att utveckla verkstaden och att framföraönskemål
till styrelsen när det gäller inköp, förändringar, kurser mm. Alla medlemmar ärvälkomna att delta i detta
arbete.
2. ”Syrarummet” färdigställdes och invigdes under 2019. Inköp har även gjorts av en nyvärmehäll samt
stampad tryckfilt. Ett stort tack till alla som arbetat ideellt med inköp,byggnation, installation, målning
och inredning.
3. En grafikhelg genomfördes 13/4 – 14/4: en gemensam helg i grafikens tecken för att utveckla och
främja den grafiska konsten i våra nya lokaler.
4. Stort tack till Rolf som hjälpt oss komma igång med belysning och tryckning med litoplåtar.

Glas

Fusingugnen har under året i huvudsak använts för att färga in, smälta samman och forma planglas.
Konstnärer som förutom med andra tekniker arbetat med glas har visat upp sina alster förutom i egna
galleriutställningar även på den 100-årsjubilerande Höstsalongen och Konst som Klapp-utställningen i
Konstfrämjandets galleri. Till detta kommer även den visning av glasarbeten som ägt rum när verkstaden
haft sina ”öppna hus” i maj och november. Konstnären Margaretha Jansson har med stipendium deltagit
i en kurs i gjutning av glas i England.

Skulpturverkstaden

En verkstadsgrupp finns inom skulptur. Ett löpande arbete pågår och ska fortsätta under 2020 för att fräscha upp och göra skulpturverkstadens lokaler trevligare. Ett arbete att göra praktiska förändringar och
omdisponeringar av rummen utifrån de behov som uppstår. En plan ska ritas över skulpturverkstaden,
så att vi vet var utrustningen ska ställas eller flyttas. Alla medlemmar är välkomna att delta i detta arbete.
KKV har köpt en ny svets till arbetet med bronsgjutning.

Externt arbete

För att vidga intresset för konstnärligt arbete har vi under året bjudit in och tagit emot besökare i verkstäderna.
KKV fick under våren besök av riksdagsledamot Lars Mejern Larsson (S), som sedan i hösten 2018 sitter i
kulturutskottet. Diskussionsämnet vid besöket på KKV:s grafikverkstad var den konstnärspolitiska utredning som lämnades till regeringen för ett år sedan och som efter en remissrunda nu är på väg att mynna
ut i en proposition. Lars Mejern Larsson fick även en guidad visning av lokalerna och information om
arbetet vid de olika verkstäderna.
En grafikkurs anordnades 26/10 för medlemmar i Konstföreningen Kreativitet från Hagfors med omnejd.
Kursdeltagna fick information om olika trycktekniker samt möjlighet att prova på högtryck, fotopolymer
och torrnål. Deltagarna var mycket nöjda och framförde önskemål om en fortsättningskurs under hösten
2020.
KKV deltog i en konstrunda på Zakrisdalsområdet, genom att ha Öppet hus 30/11 – 1/12. En inbjudan
skickades till alla KKVs medlemmar med erbjudande att delta under denna helg, med konstverk tillverkade på KKV.
Besökarna gavs möjlighet att: få guidad visning i lokalerna, träffa konstnärer, få information om trycktekniker, glasfusing och skulptur, samt se pågående arbete vid tryckpressen. Det gavs även möjlighet till
inköp av konst. En välbesök helg med ca. 100 besökare, som visade på såväl uppskattning som ett genuint intresse för det arbete vi gör på KKV.

Utställningar

Medlemmarna i KKV har under året deltagit i en mängd utställningar lokalt och regionalt, såväl separatutställningar som samlingsutställningar, med verk skapade i KKVs lokaler. Nämnas kan: Liljevalchs, Värmlands museum och Konstfrämjandet i Värmland Klippans konsthall, Gallerier i Stockholm och Göteborg,
Karlskoga konsthall.
I samarbete med Konstfrämjandet i Värmland anordnades utställningen Konst som klapp 6/12 - 21/12
där ett 20 tal medlemmar deltog med verk skapade vid KKVs verkstäder. Ett stort tack till Margareta Säfström som hjälpte till att hänga utställningen.

Lokalvård

Hall, toaletter och kök städas av medlemmar var 14.e dag, samt storstädning en helg på våren och en
helg på hösten. Vi vill framföra ett stort tack till dessa medlemmar.

Miljö

KKV målsättning är att bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan genom att källsortera matavfall,
förpackningar och använda kommunens återvinningsstationer. Vi använder miljövänliga vattenbaserade
screenfärger, rengöring av tryckplåtar görs med olja och vi återbrukar det syrafria pappret genom att
göra nytt papper. En stor del av inredning och inventarier är second-hand och vi vill framföra ett stort
tack till Solareturens second-handbutik för gott samarbete under 2019.
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