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Ett berg är alltid ett berg men uppfattas olika var helst det uppträder.
Ett kulturellt utbyte på regional nivå mellan Värmland och Chengduprovinsen i Kina.

2015 inledde Värmlands Konstnärsförbund ett utbyte med konstnärer från Chengdu, Kina med bistånd av 
Karlstads Kommun samt Region Värmland. 
Sommaren  2015 besökte 7 medlemmar ur förbundet Chengdu. Besöket var mycket uppskattat av alla inblan-
dade och resulterade i en utställning på Galleri Lars i november månad 2015.

Inför sommaren 2016 inbjöds 6 konstnärer till ett besök i Värmland vilket redovisas på följande sidor.
Vid planeringen av detta besök tog vi fasta på två viktiga delar:
Att presentera en bred bild av Värmländsk kultur sett ur både nutida och historiska aspekter genom utflykter, 
ateljébesök och diskussioner.
Genomföra ett antal workshopdagar som kunde ge våra gäster och oss nya perspektiv och infallsvinklar ge-
nom praktiskt verkstadsarbete. Temat för dessa dagar var konstgrafiska tekniker: fotopolymergravyr, serigrafi 
samt digitala utskrifter. Workshopen ägde rum i KKV/grafiks lokaler i Karlstad som är mycket väl utrustade för 
denna uppgift. Resultatet av detta arbetet kunde följas på plats och redovisades därefter i utställningsform på 
Landstingets konsthall, Spisrummet. 
Genom att arbeta med tekniker som kan mångfaldigas finns samma material att tillgå både fysiskt och digitalt 
både i Kina och i Sverige och kan även användas för framtida diskussioner och konstnärliga samarbeten.
Fotopolymergravyr är en djup och högtrycksteknik som skapas av en ljuskänslig tryckplåt. Rita , måla, foto-
grafera allt är en möjlig källa för att skapa en plåt som sedan kan tryckas med ett mycket förfinat resultat vad 
gäller färgton och detaljer. Trycken kan utföras på papper plast m.m. och på detta sätt reproduceras i önskat 
antal exemplar.
Serigrafi ger en något mindre förfinad teknik men ger  i gengäld möjlighet att trycka på ett större antal mate-
rial och medger även att utan stora kostnader utföra även storformatstryck.
Sist men inte minst digitala utskrifter där möjligheterna utgår från skrivare och materialtillgång. Vi har varit 
lyckligt lottade.

Panna Geng , Helen Karlsson, fotopolymergravyr. Jessica , ”Britta” , fotopolymergravyr



Chunyao Liu, ”stol” , fotopolymergravyr

Chunyao Liu, ”Memories” , digital utskrift

Shu Xing chuan, digitala utskrifter.



Panna Geng Skulptör Yao Lei målareDong shiyu skulptör/målare

Liu Chunyao SkulptörShu Xing chuan skulptör/industri-
designer

Li Min arkitekt

Våra kinesiska gäster bodde under tiden i Karlstad på vandrarhemmet Kasernhöjden nära Konstnärernas Kollektiv-
verkstad vilket underlättade det dagliga arbetet.

I samband med workshopen gjorde vi utflykter till bl.a. Alma Löv museum, Mårbacka, Not quite. Besökte Sand-
grund, Galleri Bergman, Galleri Lars Hjelm samt naturligtvis Väemlands Museum. Som komplement till detta 
gjorde vi även tre ateljébesök hos Helena Bengtsson, Rolf Gustafsson och Margaretha Jansson.

Våra gästande kollegor var mycket nöjda med sin tid här i värmland. Vi hann med att träffas, utbyta erfarenheter 
men också att genomföra ett gemensamt praktiskt konstnärligt arbete. Stämningen under hela besöket var mycket 
god och tillåtande. Naturligtvis skapade detta även kontakter och ideér för framtiden men hur fortsättningen kon-
kret kommer att se ut vet vi inte i dagsläget.

Summering av årets aktivitet:
Karlstad och Värmland visade sig från sin soliga sida och våra gäster var både nöjda och imponerade av det svenska 
samhällslivet.
Vi lyckades också förena utflyktsaktiviteter med konstnärligt arbete och kunde presentera ett konkret resultat i ut-
ställningsform.
Vi har hittat nya kontaktytor, träffat intressanta samarbetspartners och sist men inte minst rott iland ett rätt omfat-
tande arrangemang. Vi ser positivt på framtiden. 



Dong shiyu fotopolymergravyr

Yao Lei, ”The water of justice”, digitalutskrift Panna Geng ”Memories of Sweden,
blocktryck på papper.

Henric Ernstson, ”I hagen”, fotopolymergravyr.




