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”Vi tycker att vi
har fått ut
mycket av årets
utbyte, Det mål
vi satte upp
2015 har delvis
infriats”

Värmlands konstnärsförbund har sedan 2014 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
Artistin Residence mellan Chengdu och Karlstad.
2015 reste 7 medlemmar till Kina för att träffa kinesiska konstnärer och
tillsammans delta i olika workshops.
För att fortsätta utvecklingen av våra kontakter bjöd vi 2016
hit 6 konstnärer från Chengdu att delta i Workshops i Karlstad
tillsammans med svenska konstnärer. En inbjudan att delta gick ut till
alla medlemmar i Värmlands konstnärsförbund och vi fick in 7
anmälningar.
Våra besökare blev inkvarterade på Vandrarhemmet på Kasernhöjden
med ett bra avstånd till KKV (Konstnärernas kollektivverkstad Värmland).
Vi började med en vandring runt i Karlstad och visade KKV´s grafik
och skulpturlokaler

2

Under besöket genomförde vi fem workshopdagar förlagda till
KKV Värmlands grafikverkstad i Karlstad.
Vi arbetade med silk-screen teknik samt fotopolymerplåt.
En del av våra bilder hade vi möjlighet att skriva ut med en digitalt
storformatsskrivare.
Rolf Gustafsson ledde workshopen. För de flesta deltagare var det helt
nya tekniker att arbeta med.
Under deras vistelse passade vi också att göra några utflykter till olika
platser
som t.ex Mårbacka, Alma Löv, Not Quite, Sandgrund.
Vi har också besökt Karlstads samtliga gallerier.
Resultatet av våra workshopdagar, och något av förra årets arbeten,
visade vi i Landstingets konsthall "Spisrummet"
Vernissagen var fredagen den 2 september och utställningen pågick
t.om den 15/10
Summering
Vi tycker att vi har fått ut mycket av årets utbyte, Det mål vi satte upp
2015 har delvis infriats. Dels att vi har arbetat tillsammans, många nya
idéer om samarbete har diskuterats och vi ser nu en möjlighet att
fortsätta diskussionen att öppna upp för en form av Artist in Residence
både i Chengdu med omgivning och Karlstad.
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Ekonomi Workshop
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