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Värmlands konstnärsförbund har i ett och ett halvt år arbetat för ett
utbyte med Kina och kinesiska konstnärer. Syftet var att skapa kontakt
och nätverk för ett framtida samarbete och att försöka utveckla ett Artist
in Residence mellan Chengdu och Karlstad.
Från början beslöt vi att Rolf Gustavsson, som vi anställde för att
planera och administrera projektet, och 5 medlemmar från Värmlands
konstnärsförbund skulle få möjligheten att åka med till Chengdu.
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”Vi ser denna
första kontakt
som en
introduktion till
ett fortsatt utbyte
och att försöka
utveckla ett Artist
in Residence
mellan Chengdu
och Karlstad.”

I ett utskick till alla medlemmar kunde man lämna en intresseanmälan
och senare skicka in en motivation varför man ville delta i projektet.
Tre personer utanför förbundet tillfrågades att agera som en arvoderad
beredningsgrupp att göra urvalet bland de sökande.
Vi fick endast in 6 ansökningar, vilket förvånade oss stort. Istället för att
betala en beredningsgrupp att plocka bort en sökande beslöt vi att alla
fick åka med.
Den 28 juni - 14 juli åkte alltså 7 medlemmar från förbundet till Chengdu.
Rolf Gustafsson, Jessica Stuart-Beck, Helen Karlsson, Helena
Bengtsson, Ellinor Henriksson, Marie Sjölin och Margaretha Jansson.
Vi åkte för att träffa kinesiska konstnärer och tillsammans delta i olika
workshops.
Vi hade uttryckt ett intresse för att arbeta med batik och tuschmåleri,
tekniker som har en lång historia och kunskapstradition i Kina.
Väl framme togs vi väl om hand. Vi fick ett boende inne på campus
ca. 1 timme från Chengdu centrum. De hade ett program färdigt för våra
två veckor. Intressanta museer, samlingar mm. De organiserade några
workshops i tuschmåleri, batik och paper cutting.
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Vi fick också möjlighet att presentera oss och vårt konstnärsskap vid två
tillfällen. Ett tillfälle för lärare och professorer på universitetet, och ett
tillfälle på ett galleri där 8 kinesiska konstnärer också presenterade sina
arbeten.
Det senare var mest intressant för oss. Vi trodde att vi skulle få arbeta
mer tillsammans med de kinesiska konstnärerna men så blev icke fallet.
Däremot blev vi bjudna till ateljéerna hos några av de konstnärerna vi
träffade på presentationen. Vi fick då en möjlighet att diskutera och veta
hur villkoren ser ut för en konstnär i Kina idag.

Resultatet av våra intryck av detta första utbyte kommer att redovisas i
utställningsform på
Galleri Lars Hjelm, Sundbergsgatan 20, Karlstad 9 -11 oktober 2015.

Våra planer framåt är nu att bjuda 5 -7 konstnärer från Chengdu till
Workshops i Karlstad, sommaren 2016.
Delar av workshopen kan förläggas till Värmlands museum där besökare
skall kunna följa det kreativa arbetet.
Vidare kommer KKV/Värmlands lokaler att ställas till förfogande för det
praktiska arbetet. Där kommer vi att jobba tillsammans med olika
grafiska tekniker.
Sju konstnärer från Värmland kommer att delta i workshopen men fler
konstnärer får möjligheten att interagera och knyta kontakter.
Vi arbetar på att kunna arrangera en utställning med våra gemensamma
arbeten.
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Ekonomisk rapport
Intäkter
Karlstad kommun
Region Värmland

40.000 kr
45.000 kr

Totalt

85.000 kr

Utgifter
Flygresa 7 personer
Buss Karlstad-Arlanda tor
Visum
Reseersättning

47.194 kr
5.517 kr
4.165 kr
1.810 kr

Ers. administrativt arbete

29.000 kr

Totalt

87.686 kr
-2.686 kr
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