
 

KKoonnssttnnäärrssfföörrbbuunnddeett  AAlllliiaannsseenn  ((KKFFAA)) 

Klippan 18, 414 51 Göteborg. Tel. 073-7070555 

www.konstnarsalliansen.se     kansli@konstnarsalliansen.se 

 
Organisationsnr: 802434-4767    Göteborg den 23 jan. 2019 

 

Till 

Medlemmar i KFA 

 

 

 

Inbjudan till Kulturfyren, Skeppsholmen Stockholm  Under 

temat:  ”klimatinspiration-utställning/workshop” 

 

 

Under perioden 28 april – 2 maj 2019 genomför Konstnärsalliansen, KFA, 
en tema/projektutställning med fokus på klimatet. Utställningen ska inte 
enbart visa konstverk av olika slag utan även kunna visa film, föredrag, 
poesi, musik och barnkör. 
 

Om Kulturfyren: www.kulturfyren.se 

Kulturfyren är en kreativ mötesplats på Skeppsholmen, i hjärtat av Stockholm. I Kulturfyren 
möts amatörer och professionella kulturutövare i alla åldrar i olika sammanhang och i olika 
konstformer. 

Huvudvisionerna för Kulturfyren är att: 

- Verka för kvalitativt kulturarbete med barn och ungdomar.  För barn anordnas bland annat 
konst- och musikläger, kurser och olika kulturprojekt för skolor.  
- Vara ett ”körhem” för svenskt och internationellt körliv som här kan hålla workshopdagar, 
kurser och mindre konserter.  
- Vara en kreativ mötesplats för olika konstformer och olika åldrar. Bland annat har vi ständigt 
pågående konstutställning med konst från hela världen.  

 

SAMVERKANDE: 

− Föreningen Synskadade konsthantverkare och konstnärer 
(SKKF)  

− Ukrainska Alliansen i Sverige 

− Studieförbundet Sensus medverkar som arrangör i projektet. 

 

TEMAT 
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Konstnärerna i som ska delta i projektet uppmanas att fritt tolka hur man ska hantera och 
uppmärksamma klimatfrågan. Konstnärer har den förmågan att på olika sätt skildra temats 
angelägenhet och på olika sätt skapa nya idéer och infallsvinklar. 

Tillsammans med de olika samarbetspartnerna kommer vi att kunna visa en mångfald av 
uttryck för vår klimatinspiration-utställning. 

Målsättningen med projektet är bl a aktivera konstnärer och kulturarbetare barn och 
ungdomar att med konstens olika uttryck uppmärksamma klimatfrågan ur ett bredare och 
synligare fält. 

 

Klimatet berör alla 

Vid flera tillfällen har en stor del av världens högsta ledare samlats för att sluta avtal om en 
begränsning av utsläpp av växthusgaser, bland annat i Kyoto 1997, Köpenhamn 2009 och i 
Paris 2015.  
Under FN:s klimatkonferens på Bali i december 2007 presenterades ny data som visar att 
perioden 1998-2007 globalt är den varmaste tioårsperioden som man någonsin registrerat 
och 11 av de 13 varmaste åren har registrerats sedan 1995. Enligt Röda korset noterades 
också rekordmånga väderrelaterade naturkatastrofer under 2007. 
 

ANMÄLAN: Görs till KFA:s kansli i Göteborg. kansli@konstnarsalliansen.se 

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR: 15 mars 2019. 

 

När du anmäler dig vill vi få veta vilka verk du avser ställa ut och idén bakom verken. 
Skiss/teckning av detta kan mejlas in. 

Alla typer av konstinriktningar kan medverka, bild, foto, skulptur, keramik, glas etc. 

 

Frågor? Vänligen kontakta kansliet i Göteborg. 

 

Välkommen med din anmälan till utställningen. 

Vänligen 

 

Tony Roos ordf. 
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