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Verksamhetsberättelse 2020

På Vallaskolans skolgård i Sala har Ingrid Falk gjort en
jättepennvässare, en replik av vässaren i Astrid Lindgrens hem. Elevernas teckningar och texter kring Barnkonventionen har förstorats upp, tillverkats i plåt och
fällts in i markläggningen i betong på två platser.
Omslagets framsida: ”Rotvälta”, en permanent skulpturinstallation för Ståhl Collection i Norrköping av Éva Mag.
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Verksamhetsberättelse
KKV Stockholm 2020
Farsta den 1 mars 2021

2020 var ett år då det mesta ställdes på ända. Alla drabbades av pandemin på ett eller annat sätt. Så även KKV och våra medlemmar. Men trots allt kan vi glädjas åt att
KKV:s verkstäder i stort färdigställdes under året.
Då smittskyddsläget under våren var svårt flyttades KKV:s årsmöte från april till efter
sommaren, med förhoppning om att situationen då skulle ha förbättrats. Så var inte fallet, och styrelsen beslutade att genomföra årsmötet per capsulam. Möteshandlingarna
skickades ut till samtliga medlemmar med ett förslag till årsmötesprotokoll som medlemmarna sedan skriftligen fick ta ställning till. Ett garanterat smittsäkert förfarande.
Under svarsfristen kunde medlemmarna kontakta styrelsen för att få svar på sina frågor.
Totalt svarade 59 medlemmar, vilka därmed i formell mening deltog på årsmötet.

En rökgasfläkt till bronsavdelningens formugn kom på plats
under året.

Coronastöd viktigt mot bakgrund av minskade hyresintäkter
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd implementerades skyndsamt i
den dagliga verksamheten. Uthyrningen av verkstäderna sjönk avsevärt under året.
Värst var läget från mars till maj och i december.
Tappet i omsättningen vägdes delvis upp av att regionen och staden beviljade KKV
ett coronastöd på sammantaget 300 000 kr. Stödet innebar också att medlemmar som
behövt förlänga sin hyresperiod, då de direkt eller indirekt drabbats av sjukdomen,
kunde kompenseras.
Flertalet verkstäder snart klara
Sedan inflyttningen till det nya produktionshuset våren 2018 har ofullständiga verkstäder varit ett stort problem. Flera verkstäder har helt eller delvis varit obrukbara. Främst
på grund av att processventilation, som fångar in föroreningar som uppstår under olika
arbetsmoment, av budgetskäl bortprioriterades av Stockholms stad Fastighetskontoret.
Den fysiska arbetsmiljön har därmed varit oacceptabel, begränsat möjligheterna till
nyttjande av verkstäderna och inneburit att betydande hyresintäkter uteblivit.
Vid årets slut började det ljusna. Undan för undan har lokalerna färdigställts, mycket
tack vare medlemmars stora insatser på ideell basis och genom en överenskommelse
med Fastighetskontoret som tillförde drygt 1,5 miljoner kr till installationer av processventilation. I slutet av året var Brons, Metall och Textil/Screen näst intill färdigställda.
Under våren 2021 kommer dessa verkstäder därmed att kunna användas fullt ut. Då
KKV under året drabbades av inbrott har lokalsäkerheten förbättrats. Brister i skalskyddet har åtgärdats. Bland annat har fönster i markplanet försetts med galler i Hus K.
Trots begränsningar i flera verkstäder och en pågående pandemi har verksamhet fortgått. Omkring hundra gestaltningsuppdrag har utförts under året. Därtill tillkommer ett
större antal konstverk för utställningar på museer och konsthallar, samt designprotyper
och konsthantverksföremål.
Sammantaget ser styrelsen att KKV står bra rustat inför 2021. Nya medlemsansökningar kommer in och intäkterna förväntas öka på sikt, allteftersom lokalerna färdigställs och pandemin förhoppningsvis succesivt klingar av. Samtidigt är det svårt att
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Bigert & Bergström byggde
skulpturen ”Scenario/Scenery”
som till stor del bestod av
aluminium som svetsades,
kapades, frästes och svarvades
på Metallavdelningen och sen
byggdes upp i monumental. Arbetet utfördes mars–juni 2020.
Till höger: Alexandra Skarps
gestaltningsuppdrag ”Samspel”
åt Göteborgs Stad. Materialet
är lamell av alträ, målat med
pigment och akrylmedium och
fernissat med akryllack. Storlek
3,3 x 4,4 m.

bedöma de långsiktiga effekterna av pandemin som slagit hårt mot hela konstvärlden
och kanske som allra hårdas mot de enskilda konstnärerna.
Samarbete med Skogen i Göteborg
Under hösten inledde KKV ett samarbete med Skogen, en scenkonstorganisation i Göteborg som verkar i form av ett produktionshus, med scen, mötesplats och kurser/fortbildning. Skogen har framgångsrikt utvecklat en egen digital plattform som fungerar
som ett nav för i stort allt som händer och sker i deras verksamhet.
Inspirerade av Skogen sjösatte KKV ett metodutvecklingsprojekt med stöd av Region Stockholm efter sommaren. Projektets första fas kommer slutföras under första
halvåret 2021 och lägga grunden för en ny interaktivt digital plattform, skräddarsydd
för KKV:s särskilda behov och förutsättningar. Utöver ett system för bokningar av
verkstäder, anmälningar till kurser och digitala rum för dialog och samverkan, kommer plattformen även att bidra till att synliggöra KKV och öka utbytet med omvärlden.
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Foton: Anders Gudmundson

Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm

Ovan: I oktober 2020 landade
den nya Domeijpressen på
grafikavdelningen och med
hjälp av BF Grafiska kom
den på rätt plats i verkstaden.

”Ratio Armchair” av formgivaren Alexander Lervik, själv inte
medlem, har tillverkats av Ralf
Hanicke på KKV och visades på
en utställning på Sven-Harrys
konstmuseum i Stockholm.
Konst- och designproduktionen
sker inte sällan på detta sätt
i form av samarbeten mellan
externa konstnärer/formgivare
och medlemmar i KKV.
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Flera andra KKV-verkstäder har visat ett intresse för projektet och det finns planer på
samarbete längre fram under året.
Konstverket
I början av året bjöd Konstverket in till konstfilmsvisningar. Efter pandemins utbrott
ställdes de flesta av årets planerade aktiviteter in.
Två konstnärsresidens har kunnat genomföras; ett med bildkonstnären och koreografen Pontus Pettersson och ett med en konstnärsduo, smyckeskonstnären Matt Lambert
och koreografen Carl Olof Berg. I slutet av november höll Elin Lundgren, konstnärlig
ledare för Lilith Performance Studio i Malmö, en digital föreläsning i samarbete med
Nyckelviksskolan på Lidingö.
Konstverkets programverksamhet kommer att avslutas i och med att det treåriga
regionala utvecklingsprojektet med stöd från Kulturrådet tar slut en bit in på 2021.
Detta för att frigöra tid och resurser till KKV:s kärnverksamhet. Konstverket kommer
även fortsättningsvis att hantera KKV:s och SITE:s gemensamma åtaganden avseende lokalerna. KKV och SITE hyr lokalerna gemensamt av Fastighetskontoret genom
Konstverket och samnyttjar bland annat lunchrum och kök, korridorer och mötesrum.
/Styrelsen

KKV:s styrelse
KKV:s årsmöte per capsulam ägde rum mellan den
2–13 september 2020 och då valdes:

Konstverkets styrelse
Styrelsens sammansättning per den 31 december
2020:

Ralf Hanicke, ordförande
Ida Idaida, vice ordförande
Anders Jansson, sekreterare
Anna Ekros, vice sekreterare
Lars Pettersson, kassör
Galina Davydtchenko, vice kassör
Anastasia Ax, suppleant
Jenny Edlund, suppleant

Chrissie Faniadis (SITE), ordförande
Ranjani Srinivasan (SITE), ordinarie ledamot
Fatih Okan (SITE), suppleant
Ralf Hanicke (KKV), ordinarie ledamot
Ida Idaida (KKV), ordinarie ledamot
Jenny Edlund (KKV), suppleant

Vid årsmötet lämnade Victor Nyberg, Annika Heed,
Mats Aldén och Johanna Heissenberger styrelsen.
Styrelsen hade under året tio protokollförda möten.

KKV Stockholms representant
i KKV-Riks styrelse
Ulrika Hembjer

Personal
Anne Deval, kanslist (60 procent)
Johan Wingestad, verksamhetsledare (50 procent)
Beviljade stöd
Kulturförvaltningen Region Stockholm:
2 500 000 kr i Verksamhetsstöd, 150 000 kr i Coronastöd, 90 000 kr i projektbidrag
Stockholms stad Kulturförvaltningen:
900 000 kr i Kulturstöd samt 150 000 kr i Coronastöd
Statens kulturråd:
300 000 kr i Utrustningsbidrag
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Rapporter
från avdelningarna

Ett sista ”afterwork” innan pandemin på Konst
verket i H-huset 6 mars 2020. Maj-Lis Andersen
visar upp sina bilder kring ett pågående foto- och
papperslitografiprojekt. Medlemmar i SITE och KKV
deltog och det blev ett fint avslut på arbetsveckan
med dansfilmer och konstnärssamtal.
Foto: Ellen Cronholm.

5

Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm

Betong
Avdelningsansvarig: Fredrik Holmquist

Foto: Ellen Cronholm

En gatuavstängning i betong av
Hilda Hellström, på uppdrag av
Trafikkontoret i Stockholm.

Grafikavdelningen tar emot diplom och stipendium från Ann
Margret Lindells stipendiefond
på Grafiska Sällskapets galleri
12 januari 2020. Från vänster
Hilda Lindström, Lina Nordenström, (ryggtavlan av) Lars
Nyberg samt Maria Lindström
som håller i diplomet.
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Verksamheten på avdelningen har under året kommit igång ordentligt. I och med den
inköpta kompressorn och tidigare inköpt luftdriven våtslip har nu slipning av betong/
terrazzo kunnat utföras.
På grund av hög belastning på metallavdelningen har en till två platser på Betong
kunnat utnyttjas för arbeten som normalt utförs där. Det har varit en fördel med denna
möjliga flexibilitet.
Under verksamhetsåret har arbeten utförts av:
• Hilda Hellström, på uppdrag av Trafikkontoret, fyra stycken gatuavstängningar.
• Anastasia Ax, provgjutning och bearbetning av två större uppdrag i Stockholm och
Göteborg.
• Bigert & Bergström, Provgjutningar av två olika uppdrag.
• Johanna Gustavsson, tillverkning av bänkar till utställning.
Brons
Avdelningsansvariga: Lennart Kjällström, Iwo Myrin och Roland Persson
Arbetet med att få till en fungerande bronsverkstad har fortgått sedan vi stängde ner den
gamla verkstaden i april 2018.
För andra året i rad har inga gjutningar skett i verkstaden. Trots pandemin har vi haft
några arbetsdagar och möten. Varmluftsutsug med ny kåpa över formugnen har installerats. Under 2021 kommer vi att installera travers och laga formugnen vars botten
behöver byggas upp på nytt. Vi behöver också sax och grimma för den nya lite större
degeln. I framtiden kommer vi att kunna gjuta med degeln upphängd med travers. Detta
medför att man inte måste vara så fysiskt stark för att gjuta. Vi räknar med att komma
igång under 2021.
Grafik
Avdelningsansvariga: Ellen Cronholm, Hilda Lindström
Året inleddes med att KKV Grafiken i Stockholm tillsammans med 4 andra verkstäder
i Sverige mottog varsitt stipendium ur Ann-Margret Lindells stipendiefond. Stipendiet
delades högtidligen ut på Grafiska Sällskapets galleri en lördagskväll i januari 2020.
Pengarna var tänkta att användas till en liten kursverksamhet och några workshoppar
där både nyutexade konstnärer och tidigare medlemmar i KKV skulle mötas och dela
erfarenheter. Vi vet alla varför det inte blev något av med detta under 2020. Vi har fått
tillstånd att skjuta på användandet av pengarna och återkommer med ett nytt upplägg
under 2021. Genom en donation fick vi ytterligare en Domeijpress, i nyskick, och den
flyttade in i verkstaden i oktober. I november kom det en ny fin dubbelhurts till oss. Den
har nu monterats ihop och står på hjul så att den kan flyttas runt i verkstaden.
Grafikens verkstäder har trimmats lite under året. 30 januari hölls ett informationsmöte för medlemmar som är intresserade av att börja använda screen- och textilverkstaden. I februari kom äntligen den fina skärmattan på plats på det stora bordet som delas
med printavdelningen.
27/2 var det dags för boksläpp på Grafiska Sällskapets galleri på Hornsgatan 6. Boken
som släpptes heter “Press On!” och till denna har avdelningen, med stor hjälp av Johan
Wingestad, författat ett kapitel om KKV Grafiken i Stockholm. Boken går att köpa
genom Grafiska Sällskapet.

Foto: Ellen Cronholm
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Före pandemin. Informationskväll för screenavdelningens medlemmar i januari 2020.

Året med corona – bra och dåligt
KKV-medlemmen Nina Kerola berättar:
”Jag hade tre bilder som visades på Nordiska Grafiktriennalen och sålde två bilder i Norrköping. Därefter
var försäljning dålig p g a fåtal besökare. Utställningen
visades även på Trelleborgs museum och Kulturens hus,
Luleå.
Under året fick jag ett uppdrag att trycka en upplaga i
40 exemplar, Nobelbladet, som bifogas menyn till Nobelkomitténs middag för nobelpristagarna i fysiologi/
medicin 2020. Jag fick mitt arvode men det blev inga
festligheter kring middagen på grund av corona. Middagsbjudningar, föreläsningar samt presentationen ställdes in.
Jag har haft bilder i kommissionsförsäljning hos flera gallerister men det har varit dålig försäljning under
2020. Jag hade inga separatutställningar bokade 2020
men jag har arbetat och tryckt bilder inför en utställning som skulle haft vernissage den 23 januari 2021 på
Konstgalleriet i Hälleforsnäs i Flen. Denna utställning
blev inställd och jag har fått en ny tid för utställningen i
september 2021.

Under hela året har jag jobbat rätt mycket på KKV,
både i Print och i Grafiken. Jag har mest använt detta
år 2020 till att göra nya bilder, hitta på nya idéer och
utforska mitt konstnärskap. Det har inte heller varit ett
så dåligt år, tvärtom, många positiva aspekter i det hela.
Jag är också relativ ny medlem på KKV och jag trivs
väldigt bra!”
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Åse Marstrander har arbetat
både på Print och Grafik inför
sin utställning på Grafiska Sällskapets galleri.
”Beträffande mina bilder
i gicléeutskrift så är alltid
ursprungsbilderna en skannad blyertsteckning som jag
bearbetat i photoshop. Jag har
experimenterat med att skanna
teckningarna i såväl 300 dpi
som 1200 dpi. En och samma
bild får olika karaktär beroende
på att vid extra hög upplösning fångar skannern upp även
papperets struktur. Bildernas
format är cirka 70 x 100 cm.”

Under 2020 har de flesta kurser och workshoppar som skulle hållits på Grafiken
ställts in. Alexandra Hedberg kom dock upp från KKV Göteborg vid två tillfällen och
höll screenkurs i den nu färdiga screenverkstaden. Hilda Lindström höll en workshop
för personalen på Grafikens Hus den 22 december.
Maria skulle hålla i ett studiebesök med Grafikskolan i juni men det blev inställt på
grund av att inga elever ville åka kollektivt under det skedet av pandemin.
Ellen Cronholm och Hilda Lindström delade på ansvaret för Grafiken under 2020.
Eva Maria Ern har varit resurs för syrarummet och Maria Lindström för litografin.
Under året har inget verkstadsmöte för medlemmarna hållits.
KKV Grafiken har under 2020 fått flera nya medlemmar varav 25 st har varit på introduktion i verkstan. Under året har vi erbjudit tio introduktionstillfällen för medlemmar
som vill börja använda verkstan.
Medlemmarnas bokningar av verkstaden har under året gjorts på www.kalender.se.
Facebookgruppen KKV Grafiken i Stockholm har nu 150 medlemmar. Under året har
vi fått en ny e-postadress (grafikenkkv@gmail.com men den gamla grafiken@kkv.nu
fungerar fortfarande).
Nedan följer några exempel på verkstadsmedlemmarnas produktion på KKV Grafiken under 2020:
• Cecilie Lie, utställning: 2020 Reopening show, Galerie L’Estampille, Bryssel.
• Idun Baltzersen, utställning på Galleri Magnus Karlsson, ”Andras ögon/ The eyes
of others”.
• Galina Davydtchenko, utställning på Grafiska Sällskapets galleri.
• Sebastian Larsmo, utställning på Grafiska Sällskapet i samband med att han tilldelades Getfotsfondens grafikstipendium 2020.
• Unn Magnussen, utställning på Grafiska Sällskapets galleri
• Åse Marstrander, utställning på Grafiska Sällskapets galleri i Stockholm 14/3 28/4 2020. Förlängdes på grund av stora nedstängningar i samband med pandemin.
• Eva Beierheimer, Galina Davydtchenko, Cecilia Enberg, Peter Ern, Olle Halvars,
Nina Kerola, Sebastian Larsmo, Birgitta Samuelsson, Ulrika Thorén, Amalia Årfelt deltog i “Nordisk Grafiktriennal” som startade i Norrköping på Galleri Sander
25 januari. Utställningen visades sedan på Trelleborgs Museum 4 april till slutet av
maj och slutligen på Luleå konsthall september till oktober 2020.
Metall
Avdelningsansvarig: Zoltan Schnierer, Ida Idaida

Sissi Westerberg har arbetat
med en gestaltning till Finspångs
vårdcentrum i Östergötland.
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På avdelningen har ett antal verk av betydelse utförts under året av vilka kan nämnas:
Peter Svedberg/Sundsvalls resecentrum, Anders Jansson/Svartedalsskolan, Birgitta
Muhr/Åkersberga Röllingbyparken, Jens Evaldsson/Lillåns förskola Örebro, och
många fler.
Glädjande nog har det under hösten installerats en länge efterfrågad processventilation. Denna är ännu ej 100 % färdigställd men blir det inom kort. Miljön inom avdelningen är således klart förbättrad. När denna anläggning är färdigställd fullt ut kan
kommande kurser planeras, till exempel svetskurser.
Avdelningen har olyckligtvis drabbats hårt av inbrott tidigt på året. Vi har därför fått
ett värdeskåp att förvara mindre utrustning i samt medverkat till en förstärkning av alla
dörrar och fönster i våra lokaler. Lås har bytts ut och larm och kameror har installerats.
I källarplan har även ett omklädningsrum/fikarum byggts. Där finns mikrovågsugn
samt ett mindre kylskåp. Vi hoppas att det inom kort också skall placeras en toalett i
källarplanet vilket i pandemins spår är av extra betydelse för att minimera kontakt.

Konstnärernas Kollektivverkstad, Stockholm

Åsa Carnelid-Wickmans bild är från det stora brandområdet i Västmanland, Hälleskogsbrännan. Den visades på Jakobsbergs konsthall i
en separatutställning januari-februari 2020.

Ovan: Jens Evaldssons projekt ”Tidskojan” på
väg till Lillåns förskola i Örebro. En träflotte
och på den en halvsfärisk, delvis genomskinlig
skulptur, ett landmärke och plats för möten,
konstupplevelser, lek och pedagogik. ”Ett
konstverk som kan fungera som kulturhus och
bärare av kulturella artefakter till en dimmig
framtid när barnen är 30 år, år 2045.”, enligt
konstnärens vision.

Ivar Inkapööl på Lekplatsbolaget berättar om
ett projekt han jobbat med:
”I Uppsala uppfördes en gestaltning av en
medeltida stadskärna där det bland annat kom
att stå ett apotek. Huskroppen byggdes på
KKV med väggarna som lösa element som fick
åka släpvagn till det som blev Klosterparkens
lekplats.
I apotekets inredning fanns en möbel med
burkar med örter och medikament som den
medeltida apotekaren använde. Burkarna går
att snurra runt en metallstav de är fästa runt
och genom att de skyltats med etiketter som
är röda på ena sidan och blå på den andra kan
man spela tre-i-rad. Lådorna åker ut på andra
sidan när de trycks in. Härligt irriterande.”
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Ovan: Johan Paalzow har under
2020 arbetat med skulpturen
”Ekhjärta” som beräknas vara
på plats i Sunnersta centrum i
maj 2021. Den bärande idén är
skulpturen som visuellt landmärke, nyskapande men med
historien i ryggen.”Ekhjärta”
består av en 2,2 meter hög stam
i aluminium med utfräst mönster. På denna sitter en trädkrona i blå kulör av polyester och
epoxiplast, 2 meter hög och 3,9
meter i diameter. På trädkronan
finns även formationer i polyesterplast i olika färger, samt i
kromfärgat polerat aluminium.
Under trädkronan integreras
ljusspots som ytterligare
förstärker platsen. Fungerar
som regnskydd, materialen är
mycket tåliga och tål att brukas.

T h: Galina Davydtchenko har
tryckt en serie screentryck på
papper till sin utställning på
Grafiska Sällskapet. Utställningen ägde rum hösten 2020.
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Monumental
Avdelningsansvarig: Anne Deval
Arbeten utförda och påbörjade på KKV 2020:
• Elisabeth Westerlund hade ett gestaltningsuppdrag till S:t Görans sjukhus i fem delar/färger, med placering i ett ljusschakt vid nybyggda BB-avdelningen. Materialet
var rostfritt stål och cirka 60 000 glaspärlor.
• Éva Mag skulpterade stora lerfigurer med armeringsjärn till sin separatutställning
på Bonniers konsthall.
• Alexandra Skarp arbetade med gestaltningsuppdraget ”Samspel”, uppdragsgivare
Göteborg stad, Lokalförvaltningen.
• Ida Idaida, som tilldelades 2020 års upplaga av Maria Bonnier Dahlins stipendium,
arbetade inför sin separatutställning på Bonniers konsthall.
• Johan Paalzow utförde ett antal skulptur- och gestaltningsuppdrag på KKV: Skulptur till Väståparken på uppdrag av Örebro Konsthall och Örebro kommun och tre
skulpturer till Björkhagaskola i Lindesberg på uppdrag av Lindesberg kommun.
Skisser till Konststens väg, på uppdrag av Region Norrbotten, och till ett gestaltningsuppdrag för Krusgårdsparken i Troshälla, på uppdrag av Eskilstuna kommun.
• Jens Evaldsson utförde gestaltningsuppdraget ”Tidskojan”, placerad utomhus på
gården till Lillåns förskola i Örebro. Den består av ”Flotte” med brädgolv samt
skulpturen ”Dome”, båda cirka 3 m i diameter.
• Anastasia Ax utförde gestaltningsuppdrag åt Jönköpings kommun, Statens konstråd samt Göteborg Stad.
• Alexandra Larsson Jacobson arbetade inför sin utställning ”Harder, Softer, Slower,
Stronger” i montern på Odenplans tunnelbaneplattform. Uppdragsgivare Region
Stockholms kulturförvaltning.
• Arijana Kajfes hade ett gestaltningsuppdrag för Stockholm Konst till minneslunden på Hässelby begravningsplats.
• Lekplatsbolaget arbetade med ett växthustak till Margaretas hushållsskola och en
klockstapel till Steninge slotts lekplats ”Lilla Steninge” för Steninge Slott Projekt AB.
• Sissi Westerberg hade ett gestaltningsuppdrag till Finspångs vårdcentrum.
• Bigert & Bergström arbetade under 2020 med två utställningar: ”Molnridå” till
Taverna Brillo i januari och ”Scenaro/Scenery” till Eskilstuna Konstmuseum i
september. Därtill arbete med gestaltningsuppdraget ”Träd tid” till Växjö nya stationshus samt den stora performancemobilen ”Tipping Point” som skall visas under
andra delen av 2021.

Bilden ”Väntan” av Maj-Lis
Andersen, del av ett projekt där
de båda teknikerna foto och
papperlitografi jämförs. Bilder
na till utställningen producerades i det analoga fotolabbet
och i grafikverkstaden.

Stor teknik- och färgglädje på
Alexandra Hedbergs screenkurser under hösten.

Print & Foto
Avdelningsansvariga: Åsa Carnelid-Wickman, Patrik Engquist
Analoglabbet har återkommande användare under året och avdelningen har kapacitet
att ta emot fler. Utvecklingsmässigt har labbet blivit ett fullutrustat labb och den överutrustning som funnits har sålts och finansierat de sista rörinstallationerna.
Printavdelningen har många användare och utbildning pågår hela tiden för nya och
befintliga medlemmar. Även här har energi lagts på att färdigställa och rensa överut-
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rustning. Det finns numer ett organiserat förråd för pappersrullar och kemi. Även en
magnettavla har köpts in. I pandemins tid håller avdelningarna introduktioner ”on demand” och inte som tidigare med flera deltagare tillsammans.
Textil & Screen
Avdelningsansvariga: Stefan Uhlinder, Marika S-Bengtsson och Kiki Freese
Året började med ett välbesökt möte för vår avdelning, då vi informerade om vilka
delar av verkstaden som fungerar till fullo. Det var också ett tillfälle för grafiker som
var nyfikna på att trycka med screen samt textilare att träffas. Mötet började i köket
och fortsatte med rundvandring i verkstaden. Början på en mejllista upprättades. Sedan
kom pandemin och inget blev sig likt. Den har drabbat oss med minskat antal arbetande
i verkstäderna på grund av rädsla för smittspridning.
Trots pandemin har det både färgats i färgeriet och tryckts på tyg och papper. Det
stora glädjande som har hänt är att ventilationen hos oss äntligen kommit på plats vilket
innebär att fixeringsugnen och färgeriet kan användas utan att giftiga ångor far runt.
Underbart! Detta betyder att vår verkstad kan användas fullt ut och vi kan bjuda in alla
medlemmar att komma och arbeta utan förbehåll.
Konstnären Alexandra Hedberg från KKV Göteborg har varit hos oss och hållit ett
par helgkurser i screen på papper, fullbokade och mycket omtyckta. Alexandra är en
erfaren tryckare vilket har varit ovärderligt när vi försökt trimma in vårt nya tryckbord.
Vi ser fram emot fortsatt samarbete med henne. Redan nu är en kurs planerad i vår,
fullbokad som alltid.
Trä
Avdelningsansvarig: Ralf Hanicke
Lars Petterssons arbetade med
prototypen till en hopfällbar
stol.
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Träverkstaden beviljades 300 000 kr från Kulturrådet till ett spånsugsystem i början
av 2020. Installationen fördröjdes något och utrustningen kommer först att komma på
plats våren 2021. Det nya systemet som tagits fram av en arbetsgrupp med medlemmar på avdelningen och kansliet kommer att innebära flera förbättringar. Automatiska
tryckluftsspjäll till samtliga maskiner, städuttag och uttag för handverktyg kommer att
installeras.
Det nya aggregatet kommer även att uppfylla gällande krav och normer för luftkvalitén på den luft som återcirkuleras i lokalen, samt säkerhet avseende risken för
dammexplosion.
Till träverkstaden har en ny svarv införskaffats av märket Zimmerman, tillverkad
1978. Svarven är tyngre och stabilare än den mindre av de två svarvar som tidigare
funnits. En del av dess bädd närmast spindeln går att ta bort vilket möjliggör svarvning
av ämnen med större diameter.
Svarven har tidigare stått på Malmstensskolan.
Ett större antal arbeten har producerat på Trä under året.
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Alexander Wolfes verk ”Vattenloopen”
tillverkades på Monumental och delvis på
Metall. Det ställdes under året ut på Sergels torg, i Kungsträdgården och slutligen
på Skansen.
Beställare var Stockholms stad (Kulturförvaltningen och Stockholm Vatten och
Avfall), och verket gick ut på att med konstnärliga verktyg visa hur vi lånar vatten från
naturens kretslopp, och mer specifikt hur
stadens vattenkretslopp fungerar.
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Formgivning och textredigering: Ulrika Hembjer
Foton av respektive konstnär, om inte annat angivits.
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Ellen Cronholm testar
att montera upp några
grafiska blad ur Palmyra
projektet i Monumental
inför en utställning,
Foto: Jenny Olsson
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