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Utanför nya monumentalverkstaden i Telestaden, Farsta

Styrelsen har under 2017 fortsatt arbetet med att planera och förbereda flytten till de nya lokalerna i Telestaden, Farsta. Arbetet har till stor del bestått i att närvara på byggmöten och
att planera lokalerna, förbereda för flytt av maskiner, anpassa lokaler, utforma låssystem mm.
Det har varit många turer och nu är det mesta ordnat och förberett men ännu väntar den faktiska flytten. Samtidigt som flytten ger tillfälle att vitalisera verksamheten innebär den också
att den kommer att vara begränsad under uppstartsfasen av de nya lokalerna. Under året som
kommer ligger fokus på att flytta och att komma tillrätta så snart som möjligt.
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Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm

Den blivande metallverkstaden under en visning 2017 av Telestaden i Farsta

Flytten till Telestaden i Farsta
Det har varit många byggmöten och mycket ritningsarbete för att anpassa lokalerna efter vår verksamhet.
På KKV har Styrelsen och verkstadsansvariga gjort
möbleringsplaner för de nya lokalerna och planerat
flyttordningen. Styrelsen har skrivit ett kontrakt med
MOAB Gruppen som kommer att samordna flytten
och NFB som ordnar själva transporterna. För att de
ska veta vad som ska flyttas med eller inte har alla
maskiner och inventarier märkts upp. Alla medlemmar har också inför flytten fått sin förvaring uppsagd
och uppmanats att gå igenom lokalerna för att få bort
allt kvarglömt material. Gemensamma städdagar har
genomförts för att rensa ut skräp, och en storstädning
för hela verkstäderna genomfördes i början av 2017.
Bara det viktigaste kan följa med och vissa saker såsom fast installerade ugnar och liknande kan vara
svårt att flytta med och därför kan komma att bytas
ut. De nya lokalerna kommer ha ett 15-årigt kontrakt
med Stockholms stad, som därmed stödjer oss under en unikt lång tid framöver, trots detta kommer
hyran bli cirka 40% högre än den vi har haft i Nacka.
Styrelsen har även tillsammans med SITE under 2016
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startat ett gemensamt bolag. Det gemensamma bolaget ’Konstens kraftverk i Stockholm AB’ ägs av KKV
och SITE med vardera 50% och har till uppdrag att
skapa, stå för driften av och utveckla det för organisationerna gemensamma arbetsnamnet ’Konsthuset’.
Konsthuset
Konsthuset kommer innehålla en black box, repetitionslokaler, kontorsplatser, verkstäder, mötesrum
och projektrum för professionellt utövande och verksamma konstnärers produktion av konstnärliga verk.
En stor fråga för Styrelsen har varit att anställa en
verksamhetsledare till Konsthuset. Efter många intervjuver med olika kandidater anställdes Eva Broberg,
som tillträdde tjänsten i mitten av januari 2018.
Broberg kommer arbeta vidare med Konsthusets
vision som är att skapa en unikt, tvärdisciplinärt
produktionshus för högkvalitativ bildkonst, konsthantverk, scenkonst och formgivning. Tjänsten är
på halvtid och har har finansierats med bidrag från
Kulturrådet.

Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm

Ekonomin
Rörelseresultatet för 2017 ligger på en positiv och högre nivå än 2016. Medel för den förestående flytten
är avsatta och ska kunna finansieras, detta då främst
tack vare det extra anslaget från SLL samt med hjälp
av en tidigare uppbyggd buffert. Hyresintäkterna från
medlemmar har också varit högre 2017, främst genom
högre beläggning då verkstadsavgifterna höjdes först i
slutet av året. Flytten och öppnandet av den nya verksamheten på i Farsta ser därför ut att bli finansierad
av de medel som KKV har byggt upp under 2017.
Aktiebolaget
Föreningen Konstnärernas Kollektivverkstad
Stockholm äger aktiebolaget Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka Servicebolag AB (organisationsnummer 556846-1114).

Firmatecknare för såväl föreningen som servicebolaget har varit ordförande Gunilla Bandolin och kassör
Filippa von Krusenstierna.
Revidering av verkstadspriser
Verkstadspriserna har inte höjts på fyra år och inför
samt efter flytten kommer även utgifterna att öka.
Därför valde Styrelsen att från och med september
2017 höja verkstadshyran med 10 procent. Detta motsvarar en dagshöjning för verkstadshyra från 125kr
till 138kr. Styrelsen hoppas att alla medlemmar har
förståelse för detta.
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Verksamhetsledare KKV
KKV har för avsikt att fortsätta driva verksamheten så
som den har bedrivits under tidigare år med verkstäder och ateljéer för konstnärlig produktion. Trycket på
att arbeta i verkstäderna är stort och mycket offentlig
konst tillverkas här men samtidigt är KKVs verkstäder fortfarande relativt okända för många konstnärer
utanför. Vi har nu ett unikt tillfälle att vitalisera verksamheten i de nya utformade lokalerna. Det kräver
mycket planering för att de förändringar vi gör ska
hålla över tid. Flyttfrågan och driften blir allt mer
komplex och ställer krav på ett politiskt och inte minst
organisatoriskt kunnande, därför har Styrelsen tagit
beslut att anställa en verksamhetsledare med kompetenser inom dessa områden. Verksamhetsledaren
kan lägga fullt fokus på att trygga och förbättra morgondagens KKV. Styrelsen har under året även engagerat flera frivilliga och även anlitat Sven Lorentzi, fd
projektsamordnare på Stockholms Stad, för att klara
av flytten på ett tryggt sätt.

Monumentalverkstaden i Farsta

Medfinansiering
Förutom årsavgifter och timavgifter från medlemmarna har KKV finansierat verksamheten med stöd
från kommun och landsting. För 2017 erhöll KKV
följande:
- Kulturförvaltningen, Stockholms Läns (SLL) - 150.000kr
ansöktes av Gunilla Bandolin

Foto: Erik Wennerstrand

- Statens Kulturråd - 900.000kr ansöktes av Petri Junttila
- Kulturförvaltningen, Stockholms Stad - 700.000kr av
ansöktes av Patrik Enquist och Svetlana Hällsten.
- Nacka kommun - Subventionerad hyra under tre månader
- Kulturförvaltningen Stockholms Län (SLL) - Ettårigt
verksamhetsstöd 2.500.000kr ansöktes av Eva Ax Riise,
Filippa von Krusenstierna och Peter Svedberg.
- Boverket – Sökt bidrag beviljades ej.
Det blivande kafeet och kök i Farsta
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Jämställdhetspolicy och likabehandlingsplan
Styrelsen har arbetat fram en ny jämställdhets och -KKV ska vara fri från alla former av trakasserier, nelikabehandlingsplan vid eventuella trakasserier hos gativ särbehandling och diskriminering på grund av
medlemmarna. Jämställdhet betyder att alla ska erbju- kön, etniskt tillhörighet, utbildning, social bakgrund,
das samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter religion, sexuell läggning eller funktionshinder. KKV
inom livets alla områden. Enligt Diskrimineringslagen ska präglas av öppenhet, tolerans och mångfald avska arbetsgivaren bedriva ett målinriktat arbete för att seende färdigheter, erfarenheter, kunskaper, ålder
aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbets- och personligheter.
livet oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder,
religion, sexualitet eller ålder. Styrelsen är i sin roll Att arbeta med jämställdhet ur ett kvantitativt persom arbetsgivare ytterst ansvarig för att säkerställa spektiv innebär att sträva efter jämn könsfördelning
att diskriminering och trakasserier förebyggs och mellan män och kvinnor på olika befattningar. En
hanteras om behov uppstår.
jämn könsfördelning anses råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller
jämnare. Könsfördelningen bland KKVs betalda elJämställdhetspolicy
ler arvoderade (verksamhetsår 2017) är som följer:
-Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) skall aktivt Två deltidsanställda (50% män, 50% kvinnor),
motverka alla former av kränkande behandling. Vi 25 avdelningsansvariga (64% män, 36% kvinnor),
står för människors lika värde, öppenhet och tolerans. 14 styrelsemedlemmar (57% män, 43% kvinnor).

Eva Ax Riise och Anne Deval visar konstgruppen från Gällivare runt på KKV
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Lena Cronqvist arbetar med sin skulptur

Kontakter med medfinansiärer
Den 25 oktober 2017 hade Styrelsen den traditionella höstlunchen med KKVs medfinansiärer. Den var mycket välbesökt med representanter från Nacka kommun, Stockholms
läns landsting, Stockholms stad, Telestaden och SITE.
Genom Styrelsen ordnade Peter Svedberg ett bildspel på
offentliga verk som gjorts på KKV under året, Amanuelabiy
Abraham och Marika S-Bengtsson bjöd på soppa, Gunilla
Bandolin informerade om verksamheten, Konsthuset och
arbetet med flyttplaneringen. Flera av våra gäster berättade
hur mycket det betyder att en verkstad för konstproduktion
finns. Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka,
beklagade att Nacka nu blir av med KKV, men att beslutet
hade fattats innan han tillträdde. Per Högdin, Telestaden,
berättade om arbetet som fortskrider därute och de återkommande projektmötena. Bo Andér från SITE berättade
om det nya produktionshuset för konst som tar form i
Farsta. Höstlunchen avslutades med visningar av verkstäderna med start i Monumentalverkstaden. Birgitta Muhr
berättade om en stor lekskulptur som hon arbetade med.
Ann-Sofie från Bergmans gjuteri om sitt arbete med gjutformar till Lena Cronqvists skulpturer och Anders Jansson
visade sina skulpturer som skulle gjutas i brons.

Närvarande bidragsgivare
Nacka kommun:
Anders Mabius
Nadia Izzat
Stockholms läns landsting:
Agneta Olofsson
Nina Andersson Tallec
Stockholms stad kulturförvaltning:
Hampus Larsson
Katrin Behdjou Arshi
Stockholms stad:
David Jonsson
Peter Thomsson
Lars-Edvin Andersson
Fredrik Malmström
Telestaden:
Per Högdin
SITE:
Bo Andér
Ann-Sofie Ericsson
Extern konsult:
Sven Lorentzi
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Konsthantverkare från Gällivare på rundvandring i KKV Nacka

Nya medlemmar 2017
Under året fick KKV 45 nya medlemmar varav 34 är
kvinnor och 11 män.
De avdelningar som sökts som första handsval är
14 textil
8 grafik
2 screen
2 keramik
2 foto-printshop
4 monumental
5 trä-metall
6 trä
2 metall
2016 antogs 36 nya medlemmar, 2015 antogs 44 medlemmar och 2014 antogs 38.
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Personal
Kansliet sköter all administration och medlemsärenden och är oumbärlig för styrelsen. Kanslisttjänsten
sköts av Anne Deval. Under året har hon haft hög
arbetsbelastning inför flytten, därför har tjänsten
utökats ytterligare från halvtid upp till 60 procent.
Vaktmästartjänsten sköts av Erik Wennerstrand och
är på 8 timmar/vecka. Vaktmästartjänsten tar hand
om alla allmänna utrymmen och assisterar kansliet.
Hedersmedlemmar 2017
Styrelsen har äran att utse William Wareing och
Roland Haeberlein till hedersmedlemmar för sina
insatser för KKV under åren.

Boken - Konstnärernas Kollektivverkstad.
I boken ”Konstnärernas Kollektivverkstad - en svensk
kulturhistoria” möter vi konstnärer i sina verkstadsmiljöer. Boken följer händelser och skeenden på
KKV Stockholm under fem decennier och texterna
är skrivna av både tidigare och nuvarande medlemmar. Sedan tre år har redaktionen arbetat med boken
om Konstnärernas Kollektivverkstad. Vi får där ta del
av berättelser och betraktelser om hur en föreningsform etablerades i Sverige och om varför ett samhälle
behöver konst. Boken innehåller närmare 30 texter
och cirka 500 bilder. En stor del av dessa bilder är
tagna av Rolf Steinberg, vars efterlämnade fotografiska material var vad som gav redaktionen impulsen
att sätta igång arbetet med boken. Översättningar till
engelska är gjorda av William Wareing. Korrektur
av Margareta Billerström. För bokens grafiska form
står Patric Leo. Original av Petra Ashton Inkapööl.
Bland fotografer, vid sidan av Rolf Steinberg, kan
nämnas: Sören Fröberg, Erik Undéhn, Lil Trulsson,
Perry Stein, Ulrika Hembjer.
Redaktionen har bestått av Anne Deval, Renée
Lord och Erik Wennerstrand. Boken ges ut på
Carlsson Bokförlag från slutet av april 2018. Boken
har finansierats med hjälp av BUS/KUN, Längmanska
Kulturfonden, Konstakademien, Robert Weils stiftelse, Nacka kommun och av KKV Stockholm. Boken
ska även användas för att presentera verksamheten
på KKV och fungera som ett verktyg för styrelsen för
att kunna knyta band med organisationer, myndigheter, sponsorer etc.
Medlemskommunikation
Medlemsbreven har regelbundet skickats ut via epost.
Inför flytten har flera informationsbrev skickats ut
med information om städdagar och rensning av material. Alla de som inte har uppgett en mailadress har
fått fysiska brev med information om flytten och vad
det innebär.
De medlemmar som är intresserade ska kunna
göra inlägg om sitt arbete, sina verk eller sina utställningar på vår Facebooksida. KKV har arbetat med
att öka sin närvaro på Facebook och synligheten har
ökat ytterligare under 2017 med fler inlägg än tidigare. Eva Ax Riise har haft hand om hemsidan och
uppdaterat den under året som gått. Eva och Anne
Deval har under året anordnat visningar för blivande
medlemmar samt en visning för ca 25 st konsthantverkare från Gällivare.

Foto: Carlsson förlag
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Boken Konstnärernas kollektivverkstad - En svensk
kulturhistoria, Carlsson förlag

KKV:s styrelse 2017-2018
Närvaro styrelsemöten, utav 11 möjliga ordinarie
möten:
Gunilla Bandolin, Ordförande		
Patrik Engquist, Andre Ordförande
Ivar Forss, Sekreterare			
Eva Ax Riise, Vice sekreterare		
Filippa von Krusenstierna, Kassör
Peter Svedberg, Vice kassör		
Amanuelabiy Abraham, Ledamot
Per Carm, Ledamot			
Marika S-Bengtsson, Ledamot		
Victor Nyberg, Suppleant		

8 / 11
7 / 11
9 / 11
9 / 11
8 / 11
10 / 11
6 / 11
7 / 11
10 / 11
3 / 11

Adjungerande:
Emilie Florin, adjungerad		
Renée Lord, adjungerad			
Stefan Uhlinder , adjungerad		
Erik Wennerstrand, adjungerad		

0 / 11
2/6
1/6
5/6

Avgått i förhand:
Petri Junttila				
Svetlana Hållsten			

3/3
3/3
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Jasmine Daryani i fotolabbet

KKV Riks
KKV Stockholm är den största av de cirka 25 kollektivverkstäder över hela Sverige som är anslutna till
KKV Riks. KKV Riks höll sitt årsmöte i Stockholm
den 20 maj 2017. Under året har KKV Riks arbetat
främst med lobbyverk gentemot kulturdepartementet, kulturrådet och arbetsförmedlingen. De arbetar
där för att höja utrustningbidraget och möjligheten
för verksamhetsbidrag. KKV Riks har också arbetat
med den aktuella utredning om Konstnärens arbetsvillkor, där de är en av remissinsatserna.
KKV-stipendiater
KKV har sedan hösten 2016 delat ut stipendier till
nyutexaminerade studenter genom att öppna upp
en del av sin verkstad till projektateljé för unga nyligen utexaminerade konstnärer från relevanta utbildningar; Beckmans, Konstfack och Konsthögskolan.
2017 års KKV-stipendiater var avgångseleverna Ella
Westlund och Johan Balaz från Beckmans.
Stipendiet består av inträdesavgift, årsavgift samt sex
veckors fri verkstadstid.
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Projektateljé för unga konstnärer
Det finns tre ateljéplatser tillägnade nyutexaminerade studenter från högskolorna. Dessa platser söks
för tre månader med möjlighet till förlängning i tre
månader vid speciella behov som t.ex större uppdrag.
Det har fallit gott ut och det kommer att fortsätta.
Ansvariga för ateljén har varit Anne Deval och
Johan Paalzow som även bedömt projektansökningarna. Under 2017 har sju utexaminerade konstnärer
från Konstfack och Beckmans högskola utfört sina
arbeten i projektateljén.

April 2018
Styrelsen för KKV Stockholm

Foto: Birger och Bergström
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Zoltan Schnierer svetsar ihop
’bastuns hjärta’ till Birgert och
Bergströms Solar Egg

Rapporter
från avdelningarna
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Galina Davydtchenko –
Huntenkunst i Ulft, Nederländerna

Mikael Göransson & Mia
Göransson - Next to nature

Torbjörn Bergs betongskulptur
Tramp

Birgitta Burlings skulptur

Monumental
Avdelningsansvarig: Anne Deval
Flera stora gestaltningsuppdrag och arbeten inför utställningar har genomförts under
2017 och Monumentalateljén har varit fullbokad
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar:

Lilla Elefanten drömmer, under
tillvekrning av Eva Berglund
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•
•
•
•
•
•

Karl Norin – konstnärlig gestaltningsuppdrag, SEB banken
Katrine Helmersson – konstnärlig gestaltningsuppdrag, Stockholms konst
Leontine Arvidsson – Gestaltningsuppdrag, Östermalms Saluhallar, beställare Stockholm Konst.
Anders Jansson – Björn skulptur till Förskola i Järfälla
Roland Persson – ” Rinnande mönster”, för utomhusgestaltning, Stortorget Örebro
Birgitta Muhr – Skulpturen ”Hemväg”, Härryda kommun. Skulpturen ”Istid”, Ishallen i Enköping.
Skulpturen ”Fredskometen”, Ekerö kommun.

Foto: Anne Deval

Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm

Bigert & Bergstrom - Solar Egg under konstruktion

Peter Svedbergs - Stad, invigd Juni 2017, Citybanans centralstation

•
•
•
•

Roland Perssons Rinnande monster under konstruktion

Anette Senneby – Gestaltningsuppdrag till Nya karolinska
Lena Cronqvist – Förstoring och formtagning av 2 st. flickskulpturer för utomhusgestaltning, Lindköping.
Bigert & Bergström – Förberedelse inför utställning ” I stormens öga”, Artipelag, ”Solar Egg” uppdrag av Riksbyggen
Sissi Westerberg – Gestaltningsuppdrag till vårdcentral, Finspång
mfl.
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Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm
Betong
Avdelningsansvariga: Fredrik Holmquist och Torbjörn Berg
Avdelningen har under 2017 haft en god beläggning (80%)
Årsmöte på avdelningen hölls den 15e november 2017.

Katrin Helmerssons KTH Rocks
under tillverkning

Ett flertal konstnärer har arbetat med offentliga verk och skulpturer till utställningar runt om i landet. Ett stort arbete har lagts ned på att förbereda
flytten samt planera den nya betongverkstaden i Farsta.
Avdelningen fick utrustningsbidrag av kulturrådet med 65.500 kr. Pengarna
användes bla. till att köpa in en ny stor betongblandare på 120 liter, samt
upprustning av befintliga betongblandare. Tillverkningen och inköp av
delar till ett nytt skakbord för 500kg samt en ny kraftfull våtslipmaskin.
Det har även hållits en kurs på två veckor i formtagning och gjutning för
Beckmans konstskola.
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar:
•
•
•
•
•
•
•

Eva Ziggy Berglund – Lilla elefanten drömmer av Torsten Rehnqvist, Örnsköldsvik
Torbjörn Berg – Tramp skulptur, Nacka Kommun
Katrin Helmersson – KTH Rocks Utsmyckning till KTH, Stockholm
Pia Sandström – Utsmyckning Gullingeskolan, Stockholm
Birgitta Burling – Färgprover i Betong till utsmyckning
Mikael Göransson – Apricale (Bitte Hall), Foto collage i grafisk betong
Mia Göransson – Next to nature, Huddinge sjukhus
mfl.

Katrin Helmerssons KTH Rocks

Metall
Avdelningsanvariga: Zoltan Schnierer och Karl Löfberg
Under året har verkstaden fått en verkstadspress med 100 tons tryckkraft
genom en donation genom Ivar Forss och Emil Zetterlund, ForssZetterlund.
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar
Bord i stål och betong

• Birgitta Muhr – Utsmyckning Hellingssjö.
• Bigert och Bergström – Kamin och annat till Solar Egg
• Birgitta Muhr – Utsmyckning, Enköpings ishall.
mfl.

Trä
Avdelningsansvariga: Claes Ottosson och Karl Löfberg
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar

• Hangmen – Träpaneler till Solar Egg av Bigert och Bergström
• Ivar Forss & Emil Zetterlund – Furubark
• Ivar Forss & Sara Brolund de Carvalho – skylt till Bomassan, Hökarängens stadsdel
mfl.
Mikael Göransson - Apricale
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Foto: Simon Anund
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Foto: Eva Ziggy Berglund

Foto: Simon Anund

Simon Anund - Post Amorfa, Linköpings konsthall

Eva Ziggy Berglund - Lilla elefanten drömmer av Torsten Rehnqvist

Simon Anund - Post Amorfa, Linköpings konsthall

Brons
Avdelningsansvariga: Lennart Kjällström och Iwo Myrin
Brons har under året haft totalt nio gjuttillfällen varav tre i samband med kurser.
Det har även hållits tre stycken kurser och en i samarbete med Konstfack, lärare
på samtliga kurser har varit Lennart Kjällström.
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar:
• Iwo Myrin – Sopp med krokig fot
mfl.
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Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm
Keramik
Avdelningsansvarig: Joel Sandelius
Keramikavdelningen har gjort mindre uppdateringar av lokalerna.

Emalj
Avdelningsansvariga: Ulrika Thorén, Siv Lexander

Iwo Myrin - Sopp med krokig
fot

Inför flytten har vi varit försiktiga med att anordna nya kurser och värva
nya emaljörer. Ett antal personer har hört av sig om kurser och visat intresse av att jobba på emaljavdelningen.
Vi har haft många möten angående flytten och det ökade samarbetet
med keramikavdelningen.
Flera storstädningar har anordnats där vi har städat ut 30 års kvarlämnade plåtar, färger och material. Både 2016 och 2018 har emaljavdelningens medlemmar haft och kommer att ha utställningar, både separat och
samlingsutställningar.
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar:

• Ulrika Thorén – Galleri Sander, Norrköping
• Ulrika Thorén – Galleri Nordens Ljus
mfl.

Joel Sandelius, fat åt Dry studios

Joel Sandelius - Gris

Ulrika Thorén
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Textil
Avdelningsansvariga: Stefan Uhlinder, Karin Wallén och Kiki Freese
Under 2017 har avdelningen haft sex stycken möten gällande bokning,
planering och förekommande ärenden. En stor städdag anordnades under sommaren.
Året har präglats av kommande flytten av hela KKV. Det handlar om
avveckling av den nuvarande avdelningen och kanske än mer viktigt, uppbyggandet och organiseringen av en ny textilavdelning, inom det flyttade
KKV. Detta arbete påbörjades förra året och har intensifierats under 2017.
Planen är, som tidigare, att minska platsen för textiltryck men att väsentlig förbättra tryckbordens kvalitet, ge ett större och bättre organiserat
utrymme för färgning samt integrera screen-avdelningen för papper i den
nya verkstaden. Den tekniska utvecklingen med digitaltryck har minskat
behovet av så stora ytor för handtryckt textil. Däremot finns ett behov av
att kunna göra mindre och mer specifika arbeten, samt, att i process ta
fram nya idéer.
När det gäller ett uppdaterat färgeri, finns redan nu en uppdaterad utrustning som delvis inte har installerats, detta på grund av förestående
flytt. Ett fungerande färgeri är en viktig förutsättning för fortsatt arbete
och att ge plats olika typer av färgnings- och batik-metoder. Under året
har beläggningen som tidigare varit ojämn men i stort har användningen
ökat. Även antalet nya (och yngre)medlemmar har haft positiv utveckling.
Detta gäller även medlemmar med annan etnisk bakgrund samt gästande
konstnärer/ formgivare. Till exempel medlemmar från Japan, Kina, Israel,
med flera.

Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm

Galina Davydtchenko - NOEXIT 3

Stefan Uhlinder & Helene Billgren

Stefan Uhlinder & Helene
Billgren

Stefan Uhlinder & Helene Billgren

Rolf Lindegren

Tryckkurser har ägt rum på avdelningen för Beckmans modelinje i regi
av Anne Deval och Kiki Freese, samt i växtfärgning och tryck med växtbaserad färg med Anna Vasko. Joanna Bodzek har haft flera kurser i förberedelser för digitaltryck på textil.
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar:

• Anne Deval & Galina Davydchenko – ”A la recherche du temps perdu, Marcel
Proust” på Ekebyhov slott, Ekerö
• Stefan Uhlinder & Helene Billgren – Linköpings Konsthall och Örebro Konsthall
mfl.
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Screen
Avdelningsanvarig: Jens Lomm
Avdelningen har planerat flytten till Farsta och tittat på ny teknisk utrustning till avdelningen som planeras att köpas in efter flytten. Flera nya
medlemmar har tillkommit.
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar:
Eva Ax Riise - Trappan

• Tryckarbete inför utställning på Konstnärshuset, Konstfrämjandet Bergslagen
• Västfastigheter(Gbg) har köpt grafik
mfl.

Grafik
Avdelningsansvariga: Marianne Svedberg, Cicci Lie

Cecilie Lie - Sundet

Grafikavdelningen har köpt in nya filtar till avdelningens djuptryckspress.
En kopieringsmaskin har införskaffats så att det ska bli smidigare att arbeta med papperslitografi på avdelningen. Båda inköpen har finansierats
med medel som erhållits i utrustningsbidrag via Statens Kulturråd. Flera
nya medlemmar har introducerats till avdelningen. Emmy Dijkstra har
haft kurs i papperslitografi.
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar:

Cecilie Lie - Den Andra Skogen

• Ellen Cronholm – Separatutställning på Sölvesborgs konsthall
• Rolf Lindegren – Edsvik konsthall höstsalong, Grafiska sällskapets medlemsuställningar, Galleri Philpart, Mariefred
• Marianne Svedberg – separatutställning på Galleri Hönshuset i Högsjö
• Eva Ax Riise & Cecilie Lie – Galleri Anigo
• Cecilie Lie – Galleri Lyktans konstmässa, Skogås. Edsviks Konsthall höstsalong,
Sollentuna. Tellus Biocafé, Stockholm. Västra Götalandsregionen och Värmlands
landsting
• Eva Beierheimer – Handelsbankens konstförening, flertal landsting och kommuner
• Galina Davydtchenko – mässan Huntenkunst i Ulft, Nederländerna
• Maria Lindström – fotopolymer utställning på Dunkers kulturhus
mfl.

Foto
Avdelningsansvariga: Patrik Engquist, Tedd Soost och Joakim Kocjancic
Arbetet på fotoverkstaden har pågått som vanligt. Bilder har kopierats
och framkallats.
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar:

• Maj-Lis Andersen – Kikkeli Center of Photography, Finland

Galina Davydtchenko - BUNKER
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Andrea Hösel - Grönt täcke

Eva Beierheimer - NYC crosslights

Andrea Hösel - Lakan madrass

Andrea Hösel - Orange täcke

Eva Beierheimer - in streams of light i clearly saw the dust you seldom see
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Digital Printshop
Avdelningsansvariga: Joanna Bodzek ,Erik Wennerstrand och Jasmin
Daryani

Eva Beierheimer
- Quaestio i b pale

Printshopen används av medlemmar som arbetar med digital fotografi
samt av medlemmar från en rad andra avdelningar på KKV. Bland dessa
kan nämnas textil, grafik, betong, foto. Printshopen kommer då till användning för särskilda moment i de nämnda teknikerna. Printshopen ger
också möjlighet till att göra giclée fine art tryck.
Joanna Bodzek har organiserat tre introduktionskurser i digital printer
och tre kurser i digital bildbehandling. Ett stort antal medlemmar har under verksamhetsåret nyttjat printshopen för produktion av utställningar,
uppdrag och enskilda verk.
Urval av offentliga uppdrag & Utställningar:

• Jakob Ojanen – Skeppsmyra, Norrtälje. Side by Side 2, Galleri Id:i
• Jonas Liveröd – The Vanitas Papers
• Stefan Uhlinder – Passagen i Linköping och Örebro Konsthall
mfl.
Eva Beierheimer
- Composition blue no 3

Jonas Liverod
- The vanitas papers

hunten
Kunst

19•20•21 mei

Maj-Lis Andersen - Kommunikation

INTERNATIONAAL PODIUM voor MODERNE KUNST

220 kunstenaars • SSP-HAL • Drulaan 2 • Ulft

Texter, textredigering och formgivning av verksamhetsberättelsen: Ivar Forss

w w w. h u n t e n k u n s t . o r g

Galina Davydtchenko - HK adv
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