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Kollegor!!
Hösten har startat med en intensitet som heter duga. Konstnärsalliansen (KFA) har nu
flera projekt på gång samtidigt. Bl a har ett projekt startat med att försöka ta över ett
etablerat galleri på Kronhusgatan (200 kvm), Cosmopolitan- tillsammans med en del
av våra samverkansparter.
Det är kommunens som äger fastigheten och vi ska försöka förhandla oss till en bra
situation. I och med att KFA ej innehar egna medel för att ta över verksamheten har olika
projektansökningar gjort, bl a ha en EU-ansökan gjorts, ansökan till Vg-regionen,
kommunen, där utställningsdelen tillhör en del, och ytterligare aktiviteter som,
skrivarverkstad, musik, bildpedagogik, bok-realese m m.
Om allt går i hamn kan verksamheten starta i början av 2014. Medlemmar i KFA kommer
att kunna boka in sig på separat- och samlingsvisningar under året. Kostnaden för detta
är ej ännu klart. Galleriet kommer att ordna med bevakning av utställningarna.
Redaktionen i Göteborg arbetar nu med ett nytt nr av tidningen  Artär och räknar med
att den utkommer under oktober månad.
Förnyade kontakter har tagits med Riksdagspartier i september i syfte att få
gehör för KFAs frågor/förlsag till nytt statligt konstnärsstöd, ett reformerat
Statens konstråd, frågan om att de skall följa upphandlingslagen (LOU) när
gestaltningsuppdrag beställs, frågan om KFAs rätt till egna upphovsrättsavtal
och ersättning för kopieringen i skolorna,  skall bli verklighet. 
Kansliet skickar regelbundet ut information om pågående upphandlingar då
kommuner och landsting beställer konstnärliga uppdrag, främst går detta via
e-posten, men läggs även ut på vår hemsida.

Nu har även Yngre Bild- och formkonstnärers förening (YBF) fått sitt pg nr:
681968-4. Under hösten pågår värvning av yngre förmågor till föreningen, tackam för all
hjälp.

Teckna ateljéförsäkring (verkstad), KFA:s avtal med Boxförsäkra.
• Nu kan du äntligen få din verksamhet försäkrad!

• Du som är konstnär och medlem erbjuds en förmånlig förtagsförsäkring.
Försäkringen är anpassad till dig som arbetar med någon form av hantverk/konst.

• Försäkringen ger dig ett tryggt skydd, dygnet runt och är mer omfattande än de



försäkringar som finns på marknaden idag. Priset för konstnärsförsäkringen
är 175 kr/mån och kan betalas genom autogiro. Priset gäller för en
omsättning upp till 1 mkr per år.

Kontakta: Jan Persson tel. 031-7756302, 0708-711225. e-
post:jan.persson@boxworld.se   www.boxforsakra.se

Vintersalong på Runö!
Inför 2014 startar vi upp ett nytt konstprojekt, Runös vintersalong.
Vintersalongen är en jurybedömd utställning som står öppen för alla som är
medlemmar i ett LO-förbund eller deltagare på Runös folkhögskolas kurser.

Läs mer om projektet på vår hemsida:  www.runo.se

________________________________________________________

2014
Håll dig uppdaterad via weben:
www.nordisksalong.se,  www.helsingborgskonstforening.se
www.dunkerskulturhus.se

Save
Från den 1 januari kommer ansökningshandlingar
och blanketter till en jurybedömd NORDISK SALONG2014 att kunna
laddas ner på adresserna som följernedan – där du också kan hålla
dig uppdaterad. Inbjudan är öppen för konstnärer boende i
Nordensom verkar inom måleri, teckning, skulptur, film,foto och
installationer.

Nya kurser på Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg

Höstens kursprogram har utökats! Välkommen att anmäla dig till: 
Digital Fabrication Intro     / 3D-utskrifter 5-6 oktober  
Digital Fabrication Intro / 3D-utskrifter 23-24 nov
Bronsgjutning den 5, 12, 13 och 14 november
Att arbeta med färg på planglas 8-11 november
Ugnsgjutet glas 15-17 nov     + 24 nov  

Det finns även platser kvar på:
Färgningskurs 18-20 oktober
 
Vill du få löpande information om KKV GBG:s kurser anmäl dig till deras
nyhetsbrev 



Skissuppdrag konstnärlig gestaltning Huvudentré,
skulptural gestaltning i relation till sittgrupper, NKS

Inbjudan
Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting har fått i uppdrag att ta fram
konstnärlig gestaltning för Nya Karolinska Solna. I huvudentrén samordnas möblering
av sittplatser med konstnärlig gestaltning. Därför bjuder Kulturförvaltningen in
yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för uppdraget.
Intresseanmälningarna utgör därefter grund för valet av konstnärer som ges
konstnärliga skissuppdrag för den angivna platsen.

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms. 
Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag beräknas till 1
610 000 SEK exklusive moms och omfattar  alla med konstverkets färdigställande
förbundna kostnader såsom: egen projekteringstid, materialkostnader,
monteringsanordningar, underleverantörer, resor, transporter, försäkring, eget arvode
för genomförande samt konstnärligt arvode. Även miljöchecklista och
underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande.
Viss byggrelaterad montering och installation av konstverket på byggplatsen
bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan
• 2013-10-14 kl 24.00,  senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
• 2013 - v 46, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
• 2013-11-27, planerat startmöte/workshop för uppdraget.
• 2014-03-24, inlämning av skissförslag.
• 2014 – v 14, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.

Vem kan söka?
För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för landstingets kulturförvaltning ska:

Anmälan

Fyll i anmälningsformuläret som du hittar i högerspalten på denna
sida.www.kultur.sll.se

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag
Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på
delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida
www.kultur.sll.se under vecka 46 2013. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag
underrättas via telefon eller e-post.

Kontakt
Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till
projektledare Susanne Andersson Kopp och bör vara inkomna senast 2013-10-08 för
att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning gällande
huvudentré av Skövde Kulturhus. 

Inbjudan 
Konstenheten inom Kulturförvaltningen, Skövde Kommun inbjuder
yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende



konstnärlig gestaltning för en övre del av huvudentrén till det nyligen om- och
tillbyggda Skövde Kulturhus. 

Intresseanmälan 
Din intresseanmälan ska vara insänt till e-post
19Ttomas.asplundgustafsson@skovde.se19T 
senast kl 24.00 den 28 oktober 2013. Den ska innehålla personligt brev,
referenser till tidigare arbeten/verk/gestaltningar, CV, digitala bilder och texter
som är referens till ditt konstnärskap. Se formulär i bilaga. 
Anmälan 
Fyll i anmälningsformuläret som du hittar på sista sidan. 
Underrättelse om tilldelat skissuppdrag 
Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas för skissförslag fattas av en
jury/konstkomitté och offentliggörs på hemsida www.skovde.se/offentligkonst 
efter den 16 december 2013. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag
underrättas via telefon. 

Kontakt 
Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen
via e-post till konstintendent tomas.asplundgustafsson@skovde.se
och bör vara inkomna senast 2013-10-18 för att kunna besvaras
innan sista anmälningsdatum. 

Inbjudan Konstnärlig gestaltning 
TÄVLINGEN 
Landstingsfastigheter i Örebro bjuder in yrkesverksamma konstnärer till en prekvalificering för ett
skissuppdrag i form av en tävling i två steg. Tävlingen omfattar byggnadsanknuten konst av två
murpartier utomhus vid Akutmottagningen på Lindesbergs lasarett. 

Arrangör 
Landstingsfastigheter i Örebro 
Örebro läns landsting 
Box 1613 
701 16 Örebro  Organisationsnummer: 2321000164 

Konstverket, beskrivning av platser 
Eftersom konstverket ska vara placerat i utomhusmiljö måste materialet vara beständigt och anpassat
för att klara olika klimat och väderförhållanden. Ett gemensamt formspråk ska binda samman de båda
platserna. Gestaltningen ska ha ett tydligt uttryck som ger karaktär åt platsen. Hänsyn ska tas till
närliggande arkitektur och omgivning. Den nya tillbyggnaden ansluter till lasarettets befintliga
huskropp, vars fasad huvudsakligen består av rött tegel. Även tillbyggnaden kommer att vara i rött
tegel med beigea betongplattor (se bilagor: entre-akut_idag.pdf och huvudentre_idag.pdf) 
Plats A 
Här efterfrågas ett verk på själva betongmuren, det kan vara i form av t.ex. kakel, glas, mosaik eller
annat beständigt material. Möjligheter att integrera verket i muren kan finnas. I anslutning till muren
finns en gräsmatta utan närliggande trottoar vilket gör att muren framför allt ses på avstånd från
bilvägen och gångstråket, men även från intilliggande bebyggelse. Tydlighet i uttrycket efterfrågas
snarare än detaljrikedom. Konstverkets utformning bör förstärka rörelsen upp mot entrén till
Akutmottagningen (den högra uppfarten), till stöd för besökare. (se bilaga: plats-a.pdf)Sida 3 av 6 



Plats B 
Muren upplevs här på närmare håll av förbipasserande fotgängare samt från rummen innanför
glasdörrarna. Här kan såväl betongmur som markytan framför disponeras för konstnärlig gestaltning.
Även här finns möjligheter att integrera verket i muren. Platsen har fri sikt mot lasarettets huvudentré
och blir en del av intrycket som möter samtliga besökare. Eventuellt kan platsen utformas som en intim
pausyta med någon form av sittmöbel. Dock måste ytan framför dörrarna hållas fri då de fungerar som
nödutgång. 
(se bilaga: plats-b.pdf) 

2.3. Utförandekostnad 
Den totala utförandekostnaden för konstverket som produktion, materialkostnader samt konstnärligt
arvode är 400 000 SEK (exklusive moms). Ljussättning av verket bekostas av beställaren som också
kan bistå vid montering. 

Intresseanmälan 
Intresseanmälan ska lämnas i ett slutet neutralt kuvert och ska märkas Konstnärlig gestaltning Akuten
LBG. 
Intresseanmälan ska skickas till: 
Landstingsfastigheter i Örebro 
Örebro läns landsting Att. Karin Jarlborg Box 1613 701 16 Örebro 

__________________________________________________________
Hjalmar Wicanders fond
För “främjande av de bildande konsterna genom direkt beställning av eller genom bidrag till
åstadkommande av verk av monumental eller dekorativ art i samband med någon staten icke
tillhörande offentlig byggnad eller anläggning”.

Ansökan
Ansökan, som lämnas in av verkets beställare, skall vara åtföljd av skiss till konstnärlig lösning av
det projekt för vilket bidraget begärs, samt sökt belopp.

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2013-10-10
Skicka ansökan till
Hjalmar Wicanders fond
Konstakademien
Box 16317
103 26 STOCKHOLM

Ansök Konstnärsnämnden. Www.konstnarsnamnden.se

OBS - Ansökningstiden för Arbetsstipendier och Målinriktade arbetsstipendier 
är flyttad till våren 2014.

13 november 
Bild och form: Internationellt kulturutbyte (dec)
Musik: Projektbidrag (mars 2014)

27 november
Bild och form: Projektbidrag (mars 2014)

Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i
Helsingborg. Www.nyanshelsingborg.se, tel: 042-326161.



Länka Din hemsida på: konstnarsalliansen.se
medlem kan du få länka din hemsida från KFAs,vi lägger in dig under rubriken
”medlemssidor” på hemsidan. Hör av dig till kansliet!

Hösthälsningar

Styrelse och kansli i Gbg


