VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg är en ideell förening som bildades
1974 av en grupp konstnärer i samarbete med Göteborgs Kommun som sedan
starten helhjärtat stött verksamheten. Nu finns 15 avdelningar som är öppna för
yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. Flera av avdelningarna är
uppbyggda helt eller delvis med ekonomiskt stöd från Konstnärsnämnden samt
Sveriges Bildkonstnärsfond. Verkstan håller vanligtvis öppet för allmänheten
under Kulturnatta och Majornas Konstrunda.

Takutsikt från Sockerbruket 44 med torn som kan bli framtida ataljéer eller studios

Post- och besöksadress:
KKV GBG
Sockerbruket 44
41451 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-246813
Epost: info@kkvgbg.se
Org: 857203-9421
Plusgiro: 838727-6
Bankgiro: 179-1540
Hemsida: www.kkvgbg.se
Facebook: facebook.com/kkvgbg
Instagram: @kkvgbg

Omslagsfoto: Claes Jansson
Invigning av Emma Strödes staty
Nikes Göteborg vid Kungsportsplatsen.
KKV GBG:s logotyp är deisgnad av Maria Kask

Patrik Larsson färdigställer inför designmässan i Oslo
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FRÅN ORDFÖRANDEN
2015 har varit ett händelserikt år med en rad positiva händelser och några besvikelser. Till
de positiva hör givetvis den fortsatt kraftiga medlemstillströmningen. Under 2015 beviljades
57 nya medlemsansökningar, varav 34 från kvinnor och 23 från män. Det har blivit över 200
nya medlemmar sedan 2011 och betydligt färre gamla har slutat. Vid utgången av 2015 hade
föreningen 443 medlemmar.
Nya medlemmar innebär både föryngring och tillförsel av kompetens inom nya områden.
Ett bra exempel på det senare är hur medlemmar på KKV Electro – vår nya avdelning för
elektronikbaserad konst har tagit initiativ att skaffa ny utrustning som 3D-skrivare och
laserskärare som också har attraherat medlemmar från de mer traditionella verkstäderna.
Vinnovaprojektet ”Elektroslöjd” som initierades under året är ett exempel på symbios mellan
traditionella och nya konstnärliga tekniker.
Att viktiga kulturinstitutioner som Konstmuseet och Konsthögskolan Valand nu, liksom
tidigare bl.a. HDK, GöteborgsOperan, och Stadsteatern, uppmärksammat värdet av
organisationsmedlemskap och att använda KKV:s verkstäder och medlemmars höga
kompetens för samarbete i olika former är också glädjande. Det är också positivt att vi börjar
få positiva signaler från omvärlden, bl.a. i form av ökade anslag, att KKV är en viktig resurs
för stadens och regionens kulturella infrastruktur.
Detta är grundläggande för att vår kärnverksamhet ska kunna fungera: Att medlemmarna
ska kunna arbeta med sin konst i fungerande verkstäder och utrustning som kan fortsätta
anpassas för framtida behov. Under 2015 har vi därför kunnat fortsätta att både byta ut gamla
utslitna maskiner, skaffa ny utrustning och bygga om lokalerna för bättre effektivitet, trivsel
och säkrare arbetsmiljö. Senaste exemplet är total ombyggnad av grafikens syrarum och
rekonstruktion av hela tryckverkstaden.
Fungerande verkstäder är också ett måste för att medlemmar som lyckas få gestaltningsuppdrag
ska kunna genomföra dem utan att hela arvodet försvinner hos någon extern tillverkare. Ett
lysande exempel under året är Emma Strödes ”Nikes Göteborg” på Kungsportsplatsen och
som synes på verksamhetsberättelsens omslag, är högt älskad av alla barn.
Att AF-Kultur på grund av budgetbråket efter 2014 års Riksdagsval inte fick pengar nog att låta
oss genomföra den för 2015 planerade kursen Gestaltningsprocesser är en stor besvikelse.
Både för KKV som därmed tappade en betydande inkomst och för en rad kvalificerade
medlemmar som skulle ha medverkat som lärare. Men inte minst är det en besvikelse för
många av regionens och landets konstnärer som hade lämnat intresseanmälan att delta i
kursen.

En annan besvikelse drabbade styrelsen då det av årsbokslutet framgick att
intäkterna från medlemmarnas timavgifter för att arbeta i verkstäderna plötsligt
hade sjunkit. I samband med KKV:s 40-årsjubileum halverade vi den redan tidigare
låga timavgiften till 10kr. Avsikten var att underlätta för nyutexaminerade och tidigare
medlemmar som inte har uppdrag att kunna arbeta i verkstäderna för att producera
till en utställning eller för att experimentera och vidareutveckla sitt skapande. Det
resulterade som väntat i ökad medlemsaktivitet i verkstaden 2014. Men nu visar
siffrorna timmarna 2015 gått ner mer än hela ökningen. Och analysen visar att det
troligen inte beror på färre arbetade timmar. Det ser ut att finnas medlemmar som
inte gör rätt för sig!
Det kan vara lätt att glömma rapportpärmen när du skyndar hem efter att ha jobbat
hårt. Kanske finns det medlemmar som tror att ”om jag glömmer att rapportera ett
par timmars arbete så gör väl några tior varken till eller från för verkstans ekonomi”?
Men alla tiorna blir stora pengar som behövs för att hålla verkstäderna i gott skick
och för att vara solidarisk med de andra medlemmarna . Jag vill därför uppmana
alla att vara noga med att rapportera arbetad tid. Och om du vet med dig att du har
orapporterade timmar så gör en intelligent analys av hur många det kan vara och
skicka in. Det har några redan gjort och fått beröm för.
Styrelsen diskuterar också olika möjligheter att förenkla timbetalningen med KKV:s
kraftigt underbemannade personalstyrka där samordnaren Mateusz Pożar redan
gjort stora insatser för rationalisering och digitalisering av administrationen som
lovar gott för framtiden. Att automatisera rutinuppgifter hjälper styrelse och personal
att spara tid till förmån för strategisk planering.
Jag vill därför avsluta med att rikta ett varmt tack för gott samarbete till Mateusz, Claes,
Johan och Britt-Marie, mina kolleger i styrelsen och till alla avdelningsansvariga
vilkas hängivna arbete är en förutsättning för att du som medlem ska kunna ha en
fungerande verkstad att arbeta i. Som medlem kan du hjälpa till med att så fort du
upptäcker något fel, eller får en bra idé rapportera till kansliet så att vi kan se till att
fel fixas och goda idéer kan få näring att gro.
Walter Ruth
Styrelseordförande
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FRÅN SAMORDNAREN
Sedan hösten 2014 pågår ett förnyelsearbete av de administrativa processerna på verkstan.
Med start i januari 2015 införde vi ett digitalt bokningssystem för alla verkstäder och under
2015 har vi kontinuerligt arbetat med att digitalisera och automatisera så mycket som möjligt
av den administrativa verksamheten för att frigöra resurser för andra uppdrag.
Bland annat är ett nytt medlemsregister på gång vilket skulle underlätta kommunikation
medlemmar emellan, ett digitalt system för förvaringsplatser och ateljébokningar,
utställningskalender och mallar för verkstadsansvariga och kursledare. Det här tar tid att ta
fram men sparar desto mer när det blir klart.
Under sensommaren 2015 infördes nya system för verksamhetsrapporter – de rapporter från
verkstadsansvariga och medlemmar som ligger till grund för mycket av det som står i den
här verksamhetsberättelsen. Tidigare har vi t.ex. lagt ner mycket arbete på att aktivt hämta
in information om medlemmars utställningar, guidade studiebesök och konstproduktion; de
nya rutinerna är helt beroende av att medlemmar själva rapporterar in sina aktiviteter i det
digitala registret. Det har lett till att vi för 2015 har långt färre inrapporterade aktiviteter än
tidigare, vilket reflekteras i den här rapporten.
Även förändringen av hur vi hanterar volontärtimmar – tidigare rapporterades de i pärmarna
samtidigt som arbetade timmar, numera ska de in i ett formulär på hemsidan – har påverkat
antalet timmar som vi fått rapporterade, vilket i kombination med reglerna från Skatteverket
om förmånsbeskattning har lett till färre rapporterade volontärtimmar, trots att arbetet som
medlemmar har lagt ner knappast har minskat.
Att få fram rättvisande statistik och beskrivning över vad som händer på verkstan är viktigt
dels för att vi medlemmar ska förstå vad som händer på verkstan, men också för att vi för
våra anslagsgivare ska kunna visa bredden och mängden arbete som sker på KKV GBG.
Arbetet med det här tar tid, så jag hoppas att du som medlem har överseende med att inte alla
funktioner kommer igång med en gång.
Mateusz Pożar

Kazuyo Nomura, medlem på KKV och en av deltagarna på Ulf Bruces
introduktionskurs i träverkstaden våren 2015
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STYRELSE & PERSONAL
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft 10 protokollförda sammanträden.

PERIODEN 2015.05.28–2015.12.31

PERIODEN 2015.01.01–2015.05.28

Ordförande:
Walter Ruth
Vice ordförande: Andreas Nordangård
Kassör:
Katarina Norrby
Sekreterare:
Taru Kvist
Internrevisor:
Anna Eggert

Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Internrevisor:

Walter Ruth
Andreas Nordangård
Katarina Norrby
Taru Kvist
Carina Fihn

Ledamöter:

Ledamöter:

Helene Wedel
Jan Stigland
Taru Kvist
Ulf Celén

Suppleant:

Lizz Sharr

Extern revisor:

Björn Ellisson
Acrevi Revision

Valberedning:

Emma Ströde
Graham Stacy

Taru Kvist
Heike Thiede
Birgitta Jannesson
Lena Selander
Helene Wedel
Ulf Celén t.o.m. 2015.10.14

Interrevisor suppleant: Emma Ströde
Suppleant:

Arta Deghanpour

Extern revisor:

Björn Ellisson
Acrevi Revision

Valberedning:

Vladimir Stoces
Jan Stigland

Årmöte med medlemmar 2015

ANSVARIGA FÖR SÄRSKILDA FUNKTIONER
Hemsidesansvarig:
Verksamhetsberättelse:
Anslagsansökningar:
Utbildningsansvarig:
Externa Kontakter:

Mateusz Pozar
Mateusz Pozar / Walter Ruth
Walter Ruth / Mateusz Pozar
Mia Frankedal
Walter Ruth / Mateusz Pozar

Arbetsgrupp för utredning av arvoderingsfrågor: Emma Ströde
Graham Stacy
Jan Stigland

ANSTÄLLDA
Claes Jansson		
Britt-Marie Schultz
Johan Hellman		
Mateusz Pożar		

Vaktmästare / tekniker, 50%
Ekonomiassistent, timanställd på 20%
Vaktmästare / teknikar, 50%
Samordnare / projektledare, 75%

VERKSTADSANSVARIGA

Brons & Gjuteri
Elektronik
Emalj
Glas
Grafik
Keramik
Laserskärare
Metall
Patinering
Textil
Trä
Tuft
Screentryck
Vinylplotter

Ansvarig
Kerstin Merlin
Kristofer Hagbard
Mia Frankedal
Mia Branzell
Inger Bernholdsson
Gunnar Larsson
Olle Bjerkås
Arta Dehganpour
Mia Persson
Katarina Kvist
Anders Johansson
Jonathan Josefsson
Jacob Nyberg
Mia Branzell

Suppleant
Vladimir Stoces
Dan Henriksson
Hasse Ekdahl
Rosita Ståhl
Marc Dagorn
Alexandra Hedberg
Alexandra Hedberg
Eva Stööp
Ulf Bruce
Taru Kvist
Anna Eggert
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MEDLEMSSTATISTIK
Under 2015 beviljade styrelsen ansökningar från 57 nya medlemmar,
varav 34 kvinnor och 23 män. Vid utgången av 2015 hade föreningen 443
medlemmar.

ORGANISATIONSMEDLEMSKAP
KKV GBG möjliggör även för organisationer och företag med anknytning till
kulturområdet att bli medlemmar i föreningen, varigenom organisationens
anställda och medlemmar kan arbeta på KKV utan individuellt medlemskap.
Det har under 2015 bl a lett till att studenter på Akademin Valand har
kunnat utnyttja våra verkstäder för projektarbete i sina konststudier. Detta
är en viktig del i arbetet för nyrekrytering av medlemmar och samtidigt
ett utmärkt tillfälle att få till stånd nya samarbeten med intressanta
organisationer och företag.

ORGANISATIONSMEDLEMMAR
Akademin Valand
Göteborgsoperan
Göteborgs Konstmuseum
Göteborgs Konstskola
Göteborgs Stadsteater
Högskolan för design och konsthantverk
Folkteatern
Maka arkitektur
Röda Stens Konsthall
Teater Atalante
Unga Folkteatern

MEDLEMSUTSTÄLLNINGAR & AKTIVITETER
8 utställningar i Göteborg
19 utställningar på 26 övriga orter inom VG-Regionen
16 utställningar på 28 övriga orter inom Sverige
På grund av ändrade rapporteringsrutiner har vi under 2015 fått in mycket mindre information om medlemmars utställningar och utsmyckningsuppdrag än tidigare, varför siffrorna
är lägre än tidigare år.
En sammanställning av utställningar finns i slutet av rapporten.

Hönan och Ägget av Kerstin Merlin i samarbete med Ulf Johnsson på
KKV Bohuslän, utställd på Värmlands Museum och Arvika Bibliotek

11

EKONOMISKA ANSLAG, SÖKTA & BEVILJADE
Göteborgs Kulturnämnd:

Verksamhetsbidrag: 1 000 000kr

VG-Regionens Kulturnämnd: Kulturstrategiskt uppdrag: 300 000kr
VG-Regionens Kulturnämnd: Anslag för utökning av personalresurser för 		
verksamhetsledande arbete: 350 000kr
VG-Regionens Kulturnämnd: Resestipendium för Internationellt kulturutbyte: 40 000kr
Statens Kulturråd: Utrustningsbidrag för ny kombinerad rikt- & planhyvel till
trävekstaden: 110 000kr
Vinnova: Projektmedel för metodutvecklingsprojektet ”Elektroslöjd”: 285 000kr
Wilhelm & Martina Lundgrens Understödsfond: Anslag för ombyggnad av
		 grafikavdelningens syrarum: 65 000kr

EKONOMI, ÖVRIGT
Baserat på att KKVs medlemmar vid starten 1974 till stor del själva svarade för iordningställande av verkstadslokaler på KKV och alltsedan dess ansvarat för underhåll
av samtliga lokaler har KKV haft en kontrakterad ”hyresrabatt” på ca 33 % av totalhyran. I samband med omförhandling av hyresavtalet 2014 flaggade Higab om att rabatten skulle slopas vilket skulle inneburit en hyreshöjning med ca 50% från 833 000kr till
1247 000kr/år fr.o.m. 2015.
Efter protest från KKV och därav följande förhandlingar har Higab gått med på att i stället successivt ta bort hyresrabatten genom en årlig hyreshöjning på 30 000kr över de
närmsta 14 åren med start 2016. I samband med förhandlingarna har både KKV och
Higabs ledning framfört önskemål till Göteborgs Kommun att Higab ska ges politiska
direktiv att debitera lägre marknadshyror för lokaler som hyrs ut för kulturverksamhet.
En utredning om detta pågår genom Stadsledningskontoret.

Uddevalla kommuns skolor hade ett skolutbyte med Japan. I september kom representanter från Japanska skolor
till Uddevalla. Jag fick i uppdrag att göra gåvor som skulle ges i samband med att Uddevallas skola skulle besöka
Japan. Det blev 7 st liknande men varierade fat med inspiration av öronmaneter – passande tyckte jag då Uddevalla
är en stad på västkusten.
Mia Branzell

KKV:S UTBILDNINGSPROGRAM
KKV är VG-regionens enskilt största arrangör av kvalificerad vidareutbildning för
yrkesverksamma inom bild- och formområdet.

INTERNA KURSER
KKV:s interna kurser riktar sig till enskilda konstnärer, konsthantverkare och designer som vill vidareutbilda sig. De är öppna även för deltagare som inte är medlemmar. Detta utgör en viktig bas för medlemsrekrytering. Kurserna gör det möjligt
att lära sig arbeta i en mängd olika konstnärliga material och tekniker och medför
i allmänhet behörighet att använda motsvarande maskiner och utrustning i KKVs
verkstäder. För kursledning utnyttjas den höga kompetensen hos KKV:s erfarna
medlemmar.
Under 2015 genomfördes sammanlagt 26 kurser för 153 deltagare.
Laserskärare, 7 tillfällen
Kursledare: Olle Bjerkås
Deltagare: 42

Konstruktionssvetsning, 1 tillfälle
Kursledare: Arta Deghanpour
Deltagare: 4

Screentryck, 4 tillfällen
Kursledare: Alexandra Hedberg
Deltagare: 24

Drawing with a chainsaw, 1 tillfälle
Kursledare: Eric Saline & Mateusz Pozar
Deltagare: 6

Grunder i koppargrafik, 1 tillfälle
Kursledare: Inger Bernholdsson
Deltagare: 6

Textila tekniker från hela världen, 1 tillfälle
Kursledare: Britta Kleberg
Deltagare: 6

Snickerikurs, 2 tillfällen
Kursledare: Ulf Bruce
Deltagare: 12
Bronsgjutning, 2 tillfällen
Kursledare: Vladimir Stoces
Deltagare: 18
Electroknitting, 6 tillfällen
Kursledare: Geraldine Juarez
Deltagare: 13
Färg på planglas, 1 tillfälle
Kursledare: Anna Eggert
Deltagare: 8
Keramisk glasyrkurs, 2 tillfällen
Kursledare: Gunnar Larsson
Deltagare: 14

Deltagare med verk på kursen Drawing with a chainsaw
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EXTERNA KURSER
På grund av omstruktureringen av rapportsystemen har flera av medlemmar organiserade externa kurser inte
inrapporterats. Vår bedömning är dock att vi, med undantag av AF-samarbetet, haft externa kurser i minst
samma omfattning som tidigare år.

De rapporterade externa kurserna hade totalt c:a 63 deltagare
Akademin Valand: 3D-skrivare och modellering. 14 deltagare
Akademin Valand: Grafiskt tryck samt silkscreen: 18 deltagare
HDK textilavdelning: 6 deltagare
Tillskärarakademin: Textilkurs för c:a 10 deltagare
Hvitfeldtska skolan: 3D-modellering och 3D-utskrifter, c:a 15 deltagare
Dômen konstskola: Snickerikurs, 16 deltagare
Dômen konstskola: Metallkurs, 16 deltagare

Studenter på besök hos KKV Electro

PÅ GÅNG I VERKSTAN
Under 2015 har arbetet med att förbättra driftsäkerheten på verkstäderna fortsatt,
liksom en förnyelse och restaurering av maskinparken. Vi har bibehållit en sänkt
timavgift för att underlätta för medlemmar att jobba i verkstan, samt för att locka
framförallt nyexaminerade konststudenter att bli medlemmar.
Av 36 möjliga hyresmånader så har våra tre projektateljéer varit uthyrda under 35.
Enligt vårt bokningssystem så var våra resurser under 2015 sammanlagt bokade 36635
timmar under 2015. Detta är såklart en väldigt grov siffra (t.ex. bokas keramikugnar
över flera dagar vid varje bränning, och vissa bokningar är rent administrativa) men
ger ändå en fingervisning om hur mycket verkstäderna används. Om man dessutom
tar i beaktande att flera av våra mest aktiva verkstäder inte behöver bokas för att
användas – och därmed inte syns i ovanstående statistik - så är nyttjandegraden hög.
Under året har vi presenterat verkstaden för bland annat föreningen Svenska Tecknare
för att samråda om vilka behov illustratörer och grafiska designers har. Vi byggde
vidare på detta och gjorde en undersökning av behovet för en trycksaksverkstad som
idag helt saknas i regionen. Drygt 120 personer anmälde intresse för en sådan verkstad
(varav 89 idag inte är medlemmar). Under hösten och framåt har möjligheterna för att
starta upp en trycksaksverkstad på KKV undersökts. På liknande sätt som vid starten
av vår elektroniska avdelning och verkstaden för laserskärarning är KKV GBG i en
utmärkt position att ta tillvara på sådana här initiativ och erbjuda lösningar.
Under hösten kontaktade Konsthallen i Göteborg KKV GBG för att diskutera ett
samarbete kring en utställning där de skulle förvandla sina utställningshallar till
en tryckverkstad. KKV GBG deltog i planeringen av arrangemanget och hjälpte till
med tekniken och kunskapen kring grafiska tryckmetoder och deltog även i själva
verksamheten genom att låna ut en grafisk press till utställningen och genom att flera
av KKV:s medlemmar hyrdes in för att hålla workshops under utställningsperioden.
Enligt Göteborgs Konsthall besöktes utställningen under december och januari av
5 053 personer, och besökarna stannade mycket längre än vid en vanlig utställning.

Trycksaksverkstad på Konsthallen i Göteborg. Storformatstryck under ledning av Eric Saline
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Från Unga Folkteaterns uppsättning Stålverket

Regissör Kim Lantz vid Unga Folkteatern & Folkteatern kontaktade under våren
KKVs ordförande Walter Ruth för att diskutera möjligheter att använda någon av våra
verkstäder för att sätta upp en pjäs. Detta resulterade i att pjäsen Stålverket spelades i
vårt gjuteri med premiär 27 november. Den framfördes under 9 föreställningar fram
till Lucia med goda recensioner, t.ex. i GP: http://tinyurl.com/jkjd95o
Under hösten har KKV tagit initiativ till att informera konstnärer som under 2015
kommit till Sverige och Göteborg som flyktingar om vilka möjligheter som erbjuds på
verkstaden. I samarbete med Akademin Valand har vi fått en ny medlem som kommit
som flykting, och också beslutat om att subventionera hans medlemskap under 2016.
Arbetet med att ta emot nyanlända konstnärer och hjälpa
dem att etablera sig i regionen erbjuder också en möjlighet för medlemmar på KKV
GBG att ta del av andra kulturers konstnärliga arbetsprocesser och erfarenheter, och
vi hoppas kunna utöka programmet de kommande åren. Bland annat har vi börjat
diskutera med Arbetsförmedlingen Kultur region Väst om ett eventuellt kurssamarbete
för att fånga upp nyanlända.
I samband med TEH-konferensen "Bottom Up" 2012 på Röda Sten etablerades en
kontakt med tonsättaren Fredrik Hagstedt som under 2013 & 2014 ledde till en serie
spännande seminarier och workshops baserade på kontakt mellan bildkonst och
musik och flera gemensamma projektansökningar skrevs för att kunna gå djupare
in i sådana samarbeten (Kulturbryggan & SMV) som tyvärr hittills inte fått bifall.
Samarbetet har oberoende av detta fortsatt.
Genomförda aktiviteter innehåller internationellt samarbete genom medverkan av
Tysklandsbaserade Duo Gelland, men huvuddelen av verksamheten handlar om
regionalt och lokalt samarbete ända ner på individnivå. Bland annat håller Fredrik
Hagstedt på att komponera en stor stråkkvartett inspirerad av 5 KKV-medlemmars
bildkonst och av samtal med dem. Delar av stråkkvartetten uppfördes tillsammans
med andra verk av Hagstedt på en Novemberverkstad 15/11 i KKV:s stora textilverkstad
inför ett 50-tal gäster. För framtiden har KKV inlett diskussioner med Författarcentrum
Väst om liknande samverkan mellan litterärt berättande och bildkonst.

Novemberverkstad på KKV GBG under ledning av Fredrik Hagstedt
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INDIVIDUELLA VERKSTÄDER
Varje avdelning på KKV GBG har en eller flera verkstadsansvariga. Dessa är medlemmar
som lägger ner många timmar idéellt arbete varaje år för att få verkstan att gå runt.
Här har vi listat några aktiviteter och förändringar som har skett på verkstäderna som
verktadsansvariga har rapporterat in.

GJUTERIET
Verstadsanvarig: Emma Ströde t.o.m. augusti
Verkstadsansvarig: Kerstin Merlin Eriksdotter fr.o.m. augusti
Vice verkstadsansvarig: Vladimir Stoces

I början på året fick vi tag på en båttank i aluminium som Vladimir installerade. Vi införskaffade
också en ny kraftbrännare för urbränning av keramiska formar som fungerar mycket bra.
Styrelsen godkände köp av skyddsutrustning för 19 000 vilket införskaffas 2016.
Höstens verkstadsmöte är välbesökt och medlemmar röjer upp förvaring och städar.
Konstboken Sinnenas resa av Christer Botéus utkommer, där många bilder från KKV GBG och
gjuteriet finns med. Ett kapitel handlar om Kerstin Merlin Eriksdotters konstnärskap, och även
Vladimir Stoces är med. Utgiven på svenska och engelska (ISBN: 978-91-981621-0-3) och en tysk
utgåva planeras.
Under hösten arbetar Emma Ströde på sin skulptur Nikes Göteborg som invigs i december.
På verkstan reparerar Vladimir Stoces befintliga statyer under året, bland annat Per Hasselbergs
Johanna i Brunnsparken. Han gjöt även utsmyckningar på beställning år medlem Jan Stigland
som beställts till en förskola. Vladimir reparerade även Henry Moores Liggande kvinna åt
Göteborgs konstmuseum, bysten av Gustav Adolf II år Kungälvs kommun, samt bronsstatyn
Kosmos som står på Västra Frölundas torg.
I gjuteriet gav Unga Folkteatern i december 12 föreställningar av Stålverket med fina recensioner.

TEXTILTRYCK OCH PATINERING
Verstadsanvarig textil: Katarina Kvist
Vice verkstadsansvarig textil: Eva Stööp
Verkstadsansvarig patinering: Mia Persson

Under Majornas kostrunda i april visade åtta medlemmar upp verksamheten på
textilavdelningen med olika tekniker som flamfärgning, shibori, textiltryck, textilt
måleri och textil patinering. Samtidigt pågick utställning och försäljning av textila
produkter. Många intresserade besökare och en hel del försäljning gjorde det till ett
lyckat arrangemang.
I september tog vi emot ett studiebesök med elever från HDK, programmet för textilkonst.
I december hölls en kurs i färgning och patinering för elever från Tillskärarakademin.
Övrig verksamhet har varit två städdagar med tillhörande protokollförda möten och ett
möte om den planerade tryckverkstaden. Mötet resulterade i en skiss över en eventuell
ombyggnad på textilavdelningen.
En ansökan till Kulturrådet för inköp av en mangel gjordes i september och beviljades.

GöteborgsOperans uppsättning
av Crazy for you använde textiler
producerade på KKV GBG
Foto: Mats Bäcker
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GLASAVDELNINGEN
Verstadsanvarig:Mia Branzell
Vice verkstadsansvarig: Rosita Ståhl

Maj började med att det regnade in i glasskärarrummet vilket orsakade stora
svårigheter under året då stora delar av rummet fick utrymmas. Mycket fint teamwork
av medlemmarna på avdelningen minimerade skadorna på utrustning och material.
Värmefläktar sattes in och halva rummet spärrades av med plastskynken, och arbetet
med att fixa väggen tog 10 månader totalt. Möjligheterna att arbeta i rummet var
begränsade vilket resulterade att färre medlemmar än vanligt arbetade under perioden.
10 mars besökte vi glashyttan Glasscraft som skulle lägga ner sin verksamhet i
Sävedalen och diskuterade möjligheten att ta över utrustningen och hysa hyttan på KKV
GBG. Efter att undersökt frågan så kom vi fram till att KKV inte lämpar sig för arbete
med varmglas, framförallt på grund av bristen på en gasledning in i huset, men även
p.g.a. utrymmesskäl.
20 mars var en grupp från glasavdelningen på studiebesök hos Glasets hus i Limmared
coh fick rundvisning av Jeanette Lennarsdotter på Limmareds glasbruk - en toppendag.
18 april hade vi städdag och verkstadsmöte för alla medlemmar.
Under Majornas Konstrunda 11-13 April hade vi utställning i Mellanrummet tillsammans
med keramiken. Som vanligt välbesökt och bra arbetat av alla deltagande medlemmar.
11 juni var fem glasmedlemmar på studiebesök på Amhults kyrka i Torslanda där
medlem Anna Eggert gjort utsmyckning, samt hos Agneta Dellwik Lantz i Sjöbergen.
23 oktober installerades en ny styrenhet till lilla glasugnen - stor lycka!
11 november hade vi glasmöte på KKV. Först hade vi demonstrationer av olika maskiner
på avdelningen, bland annat bandslipen. Sedan spisade vi fisksoppa och vin till
bildvisning av Lotta Söder från hennes vistelse på glastillverkaren Spectrum i USA. Även
Anna Eggert visade bilder från sin utsmyckning i Amhults kyrka i Torslanda, och även
Mia Branzell visade material från hennes utsmyckning på Jungfruplatsen förskola i
Mölndal .

SNICKERIET
Verstadsanvarig: Anders Johanson
Vice verkstadsansvarig: Ulf Bruce

Snickeriet har under året fått många nya medlemmar och framförallt den nya
laserskärmaskinen har erbjudit nya möjligheter och lockat många att kombinera de två
verkstäderna. Vi köpte in en ny kombihyvel som ersättning för våra tidigare separata
rikt- och planhyvlar. Spånsugssystemet reparerades och byggdes ut.

Renovering av fuktskadad vägg vid glasadelningen. Uttorkning och putsning tog 10 månader.
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KOPPARGRAFIK
Verstadsanvarig: Inger Bernholdsson

Året började lugnt, den planerade ombyggnaden fick vänta till början av sommaren.
Det röjdes en hel del i lokalerna, och ett och annat hamnade i soptunnan vid städdagen. Vi hann med en koppargrafikkurs innan Konstvandring i Majorna, som förlöpte
med många besökare på KKV och workshop i grafiken och utställning i köket. Under
Maj månad började vi röja ordentligt och gjorde plats för att rörmokare och snickare
skulle kunna börja jobbet med ombyggnaden av syrarummet. Det drog ut på tiden och
först under sommaren kom jobbet igång på allvar. Vi var några enstaka personer som
arbetade i grafikverkstan med rengöring och målning. Elektrikern kom sista gången i
slutet av sommaren. När nästan hela sommaren var över återstod det mycket att göra i
grafikverkstaden. Så när förfrågan från Akademin Valand kom om tillgång till koppargrafik- och screen-verkstan för en aktuell kurs under hösten, fick vi extra fart med hjälp
av våra vaktmästare Claes och Johan. Vi organiserade om tryckrummet efter ritningarna, flyttade ritbordshurtsar så att tryckrum och pappersrum blev mer funktionella.
Någon gång fick jag tillkalla medlemmar akut för att få hjälp. Vi lyckades få färdigt så
att Valandskursen kunde starta och den pågick sedan två dagar i veckan under hela
hösten. Färdigställning av syrarummet gjordes under hösten, samt en del inredningsdetaljer i övriga rum. Valandskursen innefattade fotopolymergravyr och det blev naturligt
att göra det möjligt att tillämpa alla delmoment i den tekniken i vår grafikverkstad.
Valandseleverna belyste sina plåtar på Valand, men under hösten testade jag belysning
av plåtar i vårt UV -rum och det fungerar fint. Några överblivna tyger från min tidigare
verksamhet fick fungera som mörkläggning i Pappersrummet, som därför ibland får bli
skärrum för obelysta plåtar.
När året var slut var ombyggnaden och omorganisationen klar. Fyra klart avgränsade
rum, tryckrummet, pappersrummet, syrarummet och akvatintrummet. Vi har ett fläktsystem i syrarummet och i akvatintrummet. Dessutom har vi ett separat dragskåp för
arbete med flyktiga vätskor eller airbrusch. Vi har nu en djuptycksverkstad med möjlighet att arbeta med flera olika tekniker som kopparetsningar, traditionell akvatint,
airbrusch-akvatint och fotopolymergravyr. Det går fint att ställa om pressarna för att arbeta med högtryck om man så önskar. Vi har nu tre pressar och tre separata arbetsplatser med var sin tjock grov enkel filt och en tunnare enkel filt till varje press. Dessutom
har vi två bättre filtar som tillsammans passar för tryck av fotopolymergravyrplåt och
kopparakvatintplåtar. De passar både till stora pressen eller mellanpressen. Det finns
ytterligare mindre förbättringar att göra, men nu har vi en fin verkstad att arbeta i och
vara rädda om.
Ansvarig för grafikverkstan
Inger Bernholdsson

ELEKTRO
Verstadsanvarig:Kristofer Hagbard
Vice verkstadsansvarig: Dan Henriksson

Elektro har under året fortsatt experimentera med vår Shopbot CNC-fräs, och även byggt
ut vår Brother stickmaskin, som Geraldine Juarez har gett kurser på.
3D-skrivarna går för fullt och vi har provat ut nya filament för att kunna printa flexibla
modeller och modeller i bambu och trä-material. Det finns önskemål om att komplettera
filamentskrivarna med en resin-baserad.
Under hösten söktes och beviljades projektet Elektroslöjd och vi höll workshops i bland
annat open-source dokumentation och git i samband med att projektet startade.

Nedervåningen av KKV Electro. I bild CNC-fräs samt digital stickmaskin
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KERAMIK
Verstadsanvarig: Gunnar Larsson
Vice verkstadsansvarig: Marc Dagorn

Under 2015 har två glasyrkurser genomförts. Ny kombiugn Padelterm har inköpts och
installerats.
Ett antal reparationer av ugnarna , byte av kantal-trådar och annat underhåll genomfört.
Ny belysning har monterats över arbetsborden. Fleta nya medlemmar har tillkommit.
Två medlemsmöten , i samband med städdagarna. Antalet medlemmar som hjälpts åt
på dessa har varit glädjande.
Det har producerats mycket keramik under året , det finns en bra kapacitet och flexibilitet
för olika typer av produktion.

TUFT
Verstadsanvarig: Jonathan Josefsson
Vice verkstadsansvarig: Taru Kvist

Verkstaden har fungerat som planerat under hela året och många utställningsverk har
producerats. Nya medlemmar har tillkommit, och flera har under året ställt ut mattor
tuftade på KKV GBG.
Jonathan Josefsson har ställt ut i:
•
•
•
•
•
•

Galleri Tegel i Jönköping
Leva Kungsador/Gotland
Galleri Konst i Karlstad (Grupputställning)
Strandverket Konsthall, Marstrand. (Grupputställning)
Sommarutställning Galleri Magnus Winström, Göteborg (Grupputställning)
Julsalong Galleri Magnus Winström, Göteborg (Grupputställning)

Tina Haldorsson ställde ut i Lidköpings konsthall och visade då ett 10 tal tuftade verk.
Hon ställde också ut under Konstrundan i Majorna.
Camilla Illiefski tuftade under 2015 3 mattor på KKV GBG.
Gunilla Hallberg ställde ut och sålde tuftade rutor under Majornas konstrunda, och
ställde även ut på Galleri KC Konsnärscentrum Väst under utställningen HJUL.

Camilla Illiefskis tuftade mattor
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ÖPPNA ARRANGEMANG
Traditionellt har vi öppet hus under Majornas Konstrunda på våren samt Kulturnatta
på hösten. Under 2015 beslöt Go:teborg & C:o att flytta på Kulturnatta till januari 2016,
så vi hade bara ett tillfälle till öppet hus under året. Våra öppna verkstäder brukar
vara mycket uppskattade och 2015 hade vi runt 3000 besökare under Majornas Konstrunda, vilka bland annat fick ta del av demonstrationer och workshops i olika konstnärliga tekniker på verkstan.

Skalenliga modeller i färgat papper av konstverk för två förskolor i Harplinge/Getinge
som ska installeras under 2016. Skurna på KKV:s laserskärare.
Alexandra Hedberg

KOMPLETT LISTA ÖVER ARRANGEMANG
2015-01-20
2015-01-07-14

Rundvisning på verkstan för studenter och lärare i "mönsterdesign och trycktekniker" på Formakademin Lidköping
Kontaktresa till konstnärsbyar i Beijing, Kina

2015-01-13

Medverkan i VGR Rundabordssamtal Arkitektur-Form-Design

2015-02-04

Medverkan i KLYS – ”Mötesplatsen 2015” – konferens i Göteborg

2015-03-03

Medverkan i VGR Rundabordssamtal Arkitektur-Form-Design

2015-04-11-13

Majornas Konstrunda ca 3000 besökare

2015-04-16

Medverkan i KLYS Kvalitetskonferens i Stockholm 16 april

2015-12-05

Medverkan i Göteborgs Konsthalls utställning Tryckverkstad

2015-08

Studiebesök av 40 personer från Norra Bohusläns konstförening

2015-10

Studiebesök av 44 konstnärer från Konstföreningen i Strömstad

2015-11-15

Novemberverkstad: Konsert dirigerad av Fredrik Hagstedt

2015-11-27

Unga Folkteatern ger Stålverket i gjuteriet på KKV GBG

3/6/15

Dialogkoncert för Freden 70 år med Duo Gelland

5/18/15

KLYS förmöte till VGR-hearing om nya Kulturplanen

5/18/15

Deltagande i VGR Hearing om nua Kulturplanen

5/21/15

Information om KKV FÖR FÖRENINGEN Svenska tecknare och Illustratörcentrum

5/29/15

Medverkan i Valand-Performing Resistance: A Seminar on Art, Academism and Activism

5/30/15

Medverkan i KKV-Riks årsmöte, på KKV-Nacka

8/13/15

Medverkan i Kultur 2016-Nätverksträff Kristallsalongen på Stora Teatern

9/9/15
15-09-16-18
2015-10-02-03

Medverkan i Ombudsträff på Folkteatern för att presentera kommande samarbete om att spela "Stålverket" i KKV:s Gjuteri
Medverkan i konferensen Printmaking in the expanded field, Kunsthogskolen, Oslo
Medverkan i konferensen Konferens Valand 150 år

10/13/15

Medverkan i konferensen Vem har möjlighet att bli konstnär idag?, Blå Stället, Angered

11/20/15

Medverkan i Göteborgs Kommuns Kulturkonferens Bio Roy

3/6/15

Dialogkoncert för Freden 70 år med Duo Gelland

5/18/15

KLYS förmöte till VGR-hearing om nya Kulturplanen

5/18/15

Deltagande i VGR Hearing om nua Kulturplanen

5/21/15

Information om KKV FÖR FÖRENINGEN Svenska tecknare och Illustratörcentrum

5/29/15

Medverkan i Valand-Performing Resistance: A Seminar on Art, Academism and Activism

5/30/15

Medverkan i KKV-Riks årsmöte, på KKV-Nacka

8/13/15

Medverkan i Kultur 2016-Nätverksträff Kristallsalongen på Stora Teatern

9/9/15

Medverkan i Ombudsträff på Folkteatern för att presentera kommande samarbete om att spela "Stålverket" i KKVs Gjuteri
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UTSTÄLLNINGAR
Under 2015 har KKV GBG ändrat flera av sina datarutiner, t.ex. hanteringen av verksamhetsrapporter
från medlemmar, vilket har resulterat i att vi inte fått in lika många rapporter om utställningar som
tidigare år. Det är dock vår uppskattning att utställningsaktiviteten hos våra medlemmar har varit
minst lika hög som tidigare år.

MEDLEMSUTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG UNDER 2015
Galleri Sockerbruket
KKV GBG
Grafik i Väst — TO DO
Galleri Anna H
Ateljé Hörnan
Galleri Engleson
Bergsjöns Bibliotek
Röda Sten

Ellen Lindström
Linus Holm
Alexandra Hedberg
Anna Eggert
Eva Sasioglu
Heike Thiede
Tove Runefelt
Ingela Zacharoff

MEDLEMSUTSTÄLLNINGAR I VG-REGIONEN UNDER 2015
Konsthallen
Galleri Anna H
Färjelanda Konsthall
KKV-B Sommarutställning
Kollängens Tingshus
Götene Konstförening
Bagahus Tre uttryck
Ateljé Tjuvkilshuvud
Solkatten köpcentrum
Lerums konstförening
Lidköpings Konsthall
Mariestad Konsthall
Strandverket
Marstrands havshotell
Gunnebo Slott
Konstrundan
Partille Slott Konstriket
Galleri Lucifer
Galleri Maralto
Galleri Maralto
Egen ateljé

Åmål
Bovallstrand
Färjelanda
Gerlesborg
Götene
Götene
Kungälv
Kungälv
Lerum
Lerum
Lidköping
Mariestad
Marstrand
Marstrand
Mölnlycke
Partille
Partille
Skövde
Smögen
Smögen
Tjuvkil

Louise Olsson
Anna Eggert
Vladimir Stoces
Kerstin Merlin Eriksdotter
Eva Sasioglu
Helena Andersson
Eva Sasioglu
Eva Sasioglu
Danaxel Lindberg
Helena Andersson
Tina Haldorsson
Vladimir Stoces
Eric Saline
Eva Sasioglu
Heike Thiede
Ingela Zacharoff
Ingela Zacharoff
Anna Eggert
Helena Andersson
José-Antonio Sarmiento
Eva Sasioglu

"Ut i livet” av Helene Wedel. Textil bildapplikation och screentryck på sammet och silke. Utställd på Hallands Konstuseum

MEDLEMSUTSTÄLLNINGAR I ÖVRIGA SVERIGE UNDER 2015
Bygdegården Konst för alla
Galleri Moment
Rackstadmuseet Dalsland far norrut
Galleri Hovs Hallar
Hallands Konstuseum
Kampetorpsbiennalen
Kungsbacka konsthall
Kungsbacka Konsthall
Glasets Hus
Källa Keramik
Himmelsberga Museum
Persnäs Prästgård
Edsviks Konsthall jurybedömd salong
Edsvik Konshall - höstsalong
Strömstad Galleri
KAZ Galleri
Marsvinsholms Skulpturpark

Ambjörnarp
Ängelholm
Arvika
Båstad
Halmstad
Kampetorp
Kungsbacka
Kungsbacka
Limmared
Öland
Öland
Öland
Sollentuna
Sollentuna
Strömstad
Västerås
Ystad

Ingegerd Härgestam
Helena Andersson
Walter Ruth
Maria Tolstoy Sinclair
Helene Wedel
Charlotte Ewing
Helene Wedel
Elisabeth Billander
Ingegerd Härgestam
Eva Sasioglu
Eva Sasioglu
Eva Sasioglu
Heike Thiede
Kerstin Merlin Eriksdotter
Vladimir Stoces
Helena Andersson
Kerstin Merlin Eriksdotter
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UTSMYCKNINGAR, UPPDRAG &
SKISSER
Uppdrag från beställare, oavsett om de sker via direkt upphandling eller tävlingar, är en viktig del av arbetet för
medlemmar på KKV GBG. Nedan finns ett axplock av de uppdrag medlemmar haft under året.

Emma Ströde skulpterade, gjöt och färdigställde skulpturen Nikes Göteborg, en kommentar
till statyn Karl den IX ´s Göteborg mer känd som "Kopparmärra".
Beställare: Göteborg Konst
Plats: Kungsportsplatsen, Göteborg
Verkstäder: Gjuteri & Metall
Tina Haldorsson gjorde en utsmyckning till bostadshus bestående av . 12 emaljbilder till
fasad, gjort i emaljverkstaden på KKV
Beställare: Eksta bostadsbolag Kungsbacka
Plats: Kungsbacka
Verkstäder: Emalj
Anayah Norlin gjorde screentryck för Urbica & W.I.H.U till Främja Butik i Stockholm samt
till Eco Market.
Beställare: Urbica
Plats: Eco Market, Stockholm
Verkstäder: Textiltryck
Kazuyo Nomura skapade och monterade ett textilt verk på Sahlgrenska sjukhus
Beställare: Västra Götalands-regionen
Plats: Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
Verkstäder: Laserskärare, snickeri, Projektataljé
Karl-Johan Sellberg skapade en design för en gravsten till Svenska Kyrkans tävling
"Framtidens Gravsten" och kom på andra plats. Förlagan till Gravpyra skapades på
KKV GBG och gjöts sedan av Målerås glasbruk och efterbearbetedes av Emmaboda
Gravvårdsindustri. Nu är en gravpyra köpt av en privatperson och ligger permanent på
Uppsala gamla Kyrkogård.
Beställare: Svenska Kyrkan / privat köpare
Verkstäder: Snickeriet
Britta Kleberg skapade åt en privat vårdcentral ett textiltryck i rapporterat mönster från
serien Minnenas gardiner: Mitt hus i hemlandet.
Beställare: Privat vårdcentral
Plats: Vårdcentral, Strömstad
Verkstäder: Textiltryck

Alexandra Hedberg producerade på uppdrag av Halmstads kommun och skissförslag
som skalenliga modeller i färgat papper av konstverk för två förskolor samt skalenlig
markplan för förskolegårdarna. (Harplinge & Getinge)
Beställare: Halmstad kommun
Plats: Halmstad
Verkstäder: Laserskärare

Gravpyra av Karl-Johan Sellberg. Helgjuten pjäs 41,5 kg, ø42cm.
Installerad på Uppsala gamla kyrkogård
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