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V E R K S A MH E T 2014
I S A M MA N D R AG
Året innebar såväl positiv nationell
uppmärksamhet av utställningar, som
uppföljning av museets omorganisation
2013 samt frågor kring omvärldsrelationer,
museets uppdrag och ägarform.
Glädjande var de konstpolitiska framgångar konstmuseet länge
kämpat för; MU-avtalets införande, med rimliga ersättningar
för utställande konstnärer samt den regionala policyn, Offentlig
konst i Kalmar län – policy och riktlinjer, framtagen av konstkonsulenten och Regionförbundet som bland annat innebär
mer resurser till konst i det offentliga rummet, vilket lett till
landstingets beslut om 1%-regel vid nybyggnation och där fler
av länets kommuner nu följer efter.
Glädjande var också alla framgångar med utställningar som
blev nationellt uppmärksammade. Nya samarbeten etablerades
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och konstpedagogiska initiativ utvecklades. Konstsamlingen
kunde flyttas till ändamålsenliga lokaler. En ny webbsida genomarbetades för bättre kommunikation och marknadsföring.
I kraft av bland annat samarbetet med Arkdes (statliga Arkitektur- och designcentrum) lade Designarkivet grunden för
forskningsinriktad verksamhet.
Museet uppnådde budget i balans och ökande publiksiffror
trots en fortsatt sårbar ekonomisk situation. De utredningar som
gjorts kring kultursamverkansmodellens konsekvenser för kulturen i regionerna, bekräftar tendensen att de statliga anslagen
minskar i förhållande till regionerna. En viktig del i en långsiktig
strategi för ökande intäkter är att arbeta med en kvalitativ verksamhet med tydlig målbild, som i sin tur genererar möjligheter
till nya samarbeten och projekt med extern finansiering.
För verksamheten internt präglades året av den omorganisation
som beslutades år 2013 och som genomförts med sikte på en
mindre men mer samordnad personalgrupp.
Konstföreningens styrelse har under året succesivt utvärderat
verksamheten. En strategidag i september, ledning och styrelse
tillsammans, hade inriktning på omvärldsrelationer, publikarbete och kommande utmaningar. Prioriterade utvecklingsområden som tillgänglighet, regional förankring och omvärldsrelationer kommer att få allt större betydelse framöver.
Styrelsens uppdrag, museets ägarform och medlemsnyttan
diskuterades även under året, och en medlemskväll planerades
och genomfördes i februari 2015.
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NÅG R A N OT E R I NGAR 2014

654

KON ST V E RK
utdeponerade i
offentliga lokaler

~30 000

besökte museets webbsida
2013: 30 500

~17000 besökare
och deltagare på utställningar och arrangemang
fördelat på Kalmar konstmuseum 16 555
och Designarkivet 376

2013: ca 16 000 — fördelat på
Kalmar konstmuseum 15 400 och Designarkivet 600

3   354

R EG I ST RE RADE
KO N ST V E RK
i museets samling

2013: 3   349

98
SKO LK LASSER
inklusive
folkhögskolor,
besökte museet
varav 64 från
Kalmar kommun

ny webbsida
genomarbetades för förbättrad
information och kommunikation

»P OLICY FÖ R
S A M L I NGE N S FÖ RVALTN IN G«
fastställdes av årsmötet
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FÖ RELÄSN IN GAR
för Senioruniversitetet
på Kalmar konstmuseum

KO N ST N ÄRS S A MTA L

140 föreläsningar
I KONS T H I S TOR I A
i samarbete med ABF Kalmar län

198

WORKSH OP S
genomfördes i den
konstpedagogiska ateljén
i Barn och ungdomsförvaltningens regi
med museets samlingar
och utställningar som
utgångspunkt

4

986

B E SÖKARE
totalt
vid årets
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VE RNI S SAGER

I NT E RNAT I ON ELL WO RK SHO P
inför ett svenskt curatorsprogram
i samarbete med Riksutställningar

PERFO RM ANCE S
i anslutning till
utställningarna

S AM L I N G ARNA
F LYT TADE
till nya magasin

Förstudie
och ansökan
att få arrangera
MAN IFESTA
2018

E U- P ROJ E KT E T
ART L I N E
avslutades –
fortsättning
under planering

164

VISN INGAR
av utställningar och
museibyggnaden
2013: 114

KA L M A R KO N S T F Ö R ENING
Föreningen är huvudman för Kalmar konstmuseum – konstmuseum för Kalmar län.
Styrelsens ledamöter valda vid årsmötet 2014-04-24: Monica
Krook, ordförande, Britt Johansson, vice ordförande, Barbro
Hedenmalm, Johanna Karlin, Tullan Gunér, Åsa Jungnelius med
suppleanter Akko Karlsson och Kristoffer Engdahl. Adjungerad
personalreprentant har varit Anneli Berglund. (Johanna Karlin,
Åsa Jungnelius och Tullan Gunér entledigades som ledamöter
2015-03-16.)
Sekreterare i styrelsen tillika chef för Kalmar konstmuseum
har varit Bengt Olof Johansson.
Styrelsen har under 2014 har sammanträtt den 20/1, 24/3,
16/6, 25/8, 21/9, 22/10 och 1/12.
Revisorer – valda av årsmötet: Anneli Egertz vid Ernst & Young
AB och Ann-Katrin Carlsson med suppleanter Carl-Magnus
Bäck och Agneta Eklund.
Valberedning: Kattis Ellborg, sammankallande, Kåre Holgerson
och Jörgen Platzer.
Medlemsantalet i Kalmar konstförening uppgick vid utgången
av året till 910 varav 68 betalat in 5 000 kr som berättigar till
ständigt medlemskap.
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A N S TÄ L L DA
KALM AR KONS T MUS E UM /D E S I GN ARK IVET
Tillsvidareanställd personal vid museet var museichef Bengt
Olof Johansson, konstpedagoger Fred Johanson och Nathalie
Marosan, konstkonsulent Anneli Berglund, utställningsproducent Ola Carlsson (föräldraledig), strateg Ivo Soltorp, administratör Maiken Fohlin, tekniker André Lindahl, utställningsassistent Carl Ljungström, webb-ansvarig/grafisk produktion
Britt Söderberg (t.o.m 15/3), vaktmästare Lars-Åke Skareteg
(t.o.m 15/3), receptionist Mika Winsö (t.o.m 15/3), lokalvårdare Hans Hagblom samt på Designarkivet arkivchef Ragnhild
Lekberg och arkivassistent Inger Stjerna.
Visstidsanställd personal vid museet var Camilla Ed, Johanna
Stintzing, Emmeli Person, Ulrika Bramstedt, Anne Hamrin
Simonsson, Violette Fivet, Sara Hemmingsson, Rebecka Elm,
Emma Holmberg, Johnny Pettersson och Michelangelo Miskulin.

ÖPPETTIDER
Konstmuseets öppethållande var under perioden 1/1–15/6 tis–
sön 11.00–17.00, under sommarsäsong 16/5–31/8 öppet alla
dagar 11.00–17.00, och under perioden 1/9–31/12 öppet tis,
tors, fre 11.00–16.00, ons 16.00–21.00 och lör–sön 11.00–17.00,
(mån stängt).
Designarkivet var öppet för besök vardagar 9.00-17.00.
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R A PPORT E R
F RÅ N VER KSAMH ET EN

S A ML I N G AR
Konstmuseets samling flyttades till nya magasin i Kvarteret
Bilen, i direkt anslutning till Länsmuseets nya lokaler. Behovet
av säkrare och mer ändamålsenliga magasin har länge påtalats,
och även varit ett krav från museets försäkringsbolag.
Ny inredning och utrustning har köpts in och installerats och
flytten har delvis genomförts under året med ekonomiskt stöd
från Kalmar kommun och Regionförbundet. Flytten ska vara
helt genomförd under första halvåret 2015.
Antalet registrerade konstverk uppgick vid årets slut till 3 354.
Konstmuseets depositioner i offentliga lokaler tillhöriga Kalmar
kommun, Landstinget i Kalmar län, Staten samt i Linnéuniversitetets lokaler uppgick till 654 konstverk.
Nyförvärv till samlingarna har gjorts genom gåvor och donationer:
∙∙ Oljemålning av Leopold Morsing, oljemålning av Per Ekström
och oljemålning av Johnny Millar har donerats i testamente
av Brita Palmquist.
∙∙ Dokumentation av utställningen Om revolutionen kommer,
donerades av konstnärsgruppen Alte Schweden
∙∙ Dokumentation av utställningen Tbilisi, lost and found in
transit, donerades av konstnärsgruppen Alte Schweden
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U T S TÄ L L N I N G AR
Utställningsprogrammet har präglats av konstmuseets uppdrag
att göra utställningar i enlighet med måldokumentets profil och
ambitioner, samt i enlighet med verksamhetsavtalet med Regionförbundet. Två nya policyändringar har genomförts. Dels
beslutet att göra minst en utställning per år med design- och
konsthantverk som utgångspunkt på Kalmar konstmuseum
i syfte att ge Designarkivets fokus och kompetens en naturlig
plattform även genom utställningsmediet. Årets utställning
med denna ambition blev The Future is Handmade, en genomlysning av några viktiga tendenser inom designen med ett fyrtiotal designers representerade, med regionala, nationella och
internationella kopplingar. Den andra förändringen som kommer att märkas framöver, är ambitionen att samarbeta med fler
externa curatorer i syfte att kunna genomföra fler olikartade
utställningar med hög kompetens. Upplägget är både kostnadseffektivt och genererar positiva sidoeffekter, till exempel större
nätverk för museet. Hälften av årets åtta större utställningar
genomfördes i samarbete med externa curatorer. Sommarens
utställningar, Suecia Contemporare, Landskap och Magnus
Wallins Gravity blev extra väl mottagna, både av publik och
media med inslag i både SVT, SR och en stor artikel i DN.
Likaså fick Lina Selanders utställning en stark inramning då
nyheten om hennes deltagande på kommande Venedigbiennalen släpptes strax innan vernissagen på Kalmar konstmuseum.
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U T S TÄ L L N I N G S P ROG R A M
Om revolutionen kommer – Alte Schweden
The meeting – Kristina Inciuraite
Transport – Jörgen Platzer
Tre nyanser av kärlek – Stefan Constantinescu
The Future is Handmade – ett fyrtiotal designers och konstnärer
Dialoger kring det fördolda – Christina Skårud och Magnus Larsson
Ritual – Ölands Konstskola II
Landskap – i urval av Fred Johanson
Gravity – Magnus Wallin
Suecia Contemporare – Erik Dahlbergh och 10 samtida
A series of images about you – Lina Selander
Purity – David Magnusson
Tbilisi, Lost and found in transit – Alte Schweden
Ariel Diaz Garcia
Present Tense – grupputställning
Unobstructed lines of vision – Johanna Karlin
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P RO G R A M V E R K S A MH ET
F ÖR E L Ä S NI NGA R
∙∙ Tårtan och horkarlsmyten – om skandalens funktion i samtidskonsten, Pontus Raud, konstnär och curator. I anslutning till
utställningen Suecia Contemporare.
∙∙ Konstnärligt arbete i oroshärdar och f.d. konfliktområden,
konstnärsgruppen Alte Schweden.
∙∙ Skissen som tankemodell, föreläsning med Marcia, i samarbete
med Linnéuniversitetet och Tankesmedjan Öland.
∙∙ 6 föreläsningar för Senioruniversitetet på Kalmar konstmuseum.
∙∙ 140 föreläsningar i konsthistoria i samarbete med ABF
Kalmar län.
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KON S T NÄ R S S A M TAL
∙∙ Stefan Constantinescu, konstnär, i anslutning till utställningen
Tre nyanser av kärlek.
∙∙ Christina Skårud och Magnus Larsson, konstnärer, i anslutning till utställningen Dialoger kring det fördolda.
∙∙ Magnus Wallin, konstnär, i anslutning till utställningen Gravity.
∙∙ Närvarande konstnärer i anslutning till utställningen Suecia
Contemporare.
∙∙ Lina Selander, konstnär, i anslutning till utställningen A series
of images about you.
∙∙ David Magnusson, konstnär, i anslutning till utställningen
Purity.
∙∙ Närvarande konstnärer och curatorerna Marianna Garin och
Andres Kurg i anslutning till utställningen Present Tense.
∙∙ Arial Diaz Garcia, konstnär, i anslutning till utställningen A/
HNOx=Goor áTo be...
∙∙ Johanna Karlin, konstnär, i anslutning till utställningen
Unobstructed lines of vision.

D OC L OUNGE K A L M AR
∙∙ The Captain and his Pirate. Dokumentärfilm, regissör Andy
Wolff.
∙∙ Narco Cultura. Dokumentärfilm, regissör Schaul.
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WOR K S H OP S
∙∙ Workshop för frilansande curatorer .
∙∙ Internationell workshop inför ett svenskt curatorprogram i
samarbete med Riksutställningar; Marti Manen, Giorgiana
Zachia, Bengt Olof Johansson, Lorenzo Bali, Isabel Salgado,
Robin McGuinly och Valentina Sansone.

P E R F OR M A N C E S
∙∙ All around av konstnären Kristina Matousch i anslutning till
vernissagen av utställningen Suecia Contemporare
∙∙ Performance i samband med invigningen av Suecia Contemporare och Helle Kvammes verk Försvarsmaktens jojk av konstnären/musikern Cariola Rosdotter.
∙∙ Choreograpy for a Running Male av konstnären Egle Budvytyte
i anslutning till vernissagen av utställningen Present Tense.
∙∙ Artificial Queue av konstnären Flo Kasearu och arkitektkollektivet B210 i anslutning till utställningen Present Tense.
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ÖVR I GA P ROGR A M O CH
S A M A R B E T E N R E L AT E R ADE TILL
UT S TÄ L L NI NGS VE R K S A M HETEN

N AT IO NE L LT SE M INA R IU M utifrån The Future is Handma-

de i samarbete med Linnéuniversitetet och curator Petra Lilja.
Moderator var Dennis Dahlqvist.
KO NSE RT med Ole Brolin utifrån Jörgen Platzers utställning

Transport.
ART LINE avslutades i mars i Gdansk då även katalogen och

dess webversion lanserades. Därefter har en förstudie etablerats
i samarbete med Regionerna i Kalmar och Blekinge och med
Ronnby, Karlskrona, Torsås och Kalmar kommuner som syftar
till att utveckla ett nytt Östersjö-projekt baserat på nätverket
inom Art Line och en ny EU-ansökan 2015.
ANSÖ KAN M A NIF E STA : I samarbete med Vandalorum i

Jönköpings län, Kulturparken och Växjö konsthall genomförde
Kalmar konstmuseum en förstudie som ledde till en ansökan
om att få arrangera Manifesta 2018. Manifesta Småland blev
utvald som en av tre kvarvarande kandidater men det blev Palermo som fick det till slut. Arbetet med ansökan har dock lett
till ett nytt småländskt nätverk som under 2015 kommer att
försöka skapa ett eget projekt som sätter internationellt fokus
på Småland genom samtidskonsten.
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BERÄT T ELS E NS A R KE OL OG I i samarbete med Statens

konstråd samt Regionförbundet och Mörbylånga och Kalmar
kommuner med konstnären Pia Sandströms. Ljudprojekt i det
offentliga rummet som genomförs sommaren 2015.
INT ERNAT IONE L L A KONST NÄ R SV IST ELS E: Med stöd

av iaspis, konstnärsnämndens internationella program och Regionförbundet i Kalmar län genomförde Kalmar konstmuseum
internationella konstnärsvistelse i länets kommuner.
S AMARBET E N M E D KA L M A R KOM M U N: den kommu-

nala kulturveckan Ljus på kultur, fem stadsvandringar för Kalmar
kommun, Elevutställningar med mera.
FOTO EVEN T med elever på Linnéuniversitetet.
K U LT U R P O L I T I S K T S A M TA L på Kalmar konstmuseum

med inbjudna gäster i samarbete med Byteatern. Moderator
Nina Hjelmgren.

19

P E DAG O G IK
S KOL - OC H B E S ÖK S VE RK SAM HET
Den pedagogiska verksamheten har tagit emot skolor (mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet, folkhögskolor, universitet och
högskolor etc.) samt vuxengrupper.
Grupperna har bokat besök och i dialog med konst- och
museipedagogen har besöket/visningen formats för att bemöta
önskemål på ett optimalt sätt.
Utställningarna har presenterats av konstpedagogen och
besökarna har mött konsten genom upplevelse och samtal.
Via visningar och samtal som utgått från konstmuseets utställningar, har museets konstpedagog i dialog med lärarna också
haft möjlighet att arbeta ämnesöverskridande och utveckla
skolämnen/kurser via en passande utställning.
Efterarbetet och uppföljning har tagits fasta på att utveckla
verksamheten.
Skolorna har aktivt kontaktat konstmuseet för besök, särskilt
under de perioder som passar skolornas läsårplanering.
Samarbetet och nätverket mellan konstmuseets pedagogiska
del och skolorna har ökat under året och arbetet kommer att
fortsätta i samma anda under nästkommande år.
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KAN KAN – H E L G - OC H L OVVE RK SAM HET
Under helg- och lovverksamheten har museet inbjudit allmänhet och fritidshem till årets nya verksamhet KAN KAN
som varit en utveckling av det som tidigare gick under namnet Söndagsateljén. Det fanns önskemål om namnbyte för att
inte blandas ihop med kommunens verksamhet ateljén och
också för att markera en välbehövlig nystart för verksamheten.
Namnet blev framröstat av förskole- och skolbarnen själva.
Verksamheten har under året stabiliserats och kvalitetssäkrats
för att kunna bygga upp en hållbar och populär verksamhet.
Greppet har visats sig vara mycket lyckosamt.
Tillsammans med nyanställda, utbildade pedagoger som
på olika sätt är konstverksamma/konstutbildade, har museet
mött barn och unga i vår helg- och lovverksamhet KAN KAN.
Ateljén har varit öppen för olika workshops som oftast tagit
utgångspunkt utifrån konstmuseets utställningar och har alltid
bjudit de unga besökarna på en tur i museet och inblick i en
utställning/konstverk för att öka tillgången och kunskapen om
konstmuseet och dess utställningar redan i tidig ålder.
KAN KAN har också en kalasverksamhet. Genom kalasverksamheten på lördagarna har allmänheten erbjudits ännu
ett sätt att ge barnanpassad visning och workshop i ateljén.
Detta för att öka tillgängligheten och öppna upp museet för
ytterligare en målgrupp; barn, föräldrar och anhöriga som i
vissa fall annars inte besökt museet.
Kalaskonceptet har varit nytt för året och har visat sig var omtyckt, varför museet kommer att utöka tillgängligheten 2015.
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S K A PA NDE S KOLA
Museets konstpedagog har tillsammans med yrkesverksamma
konstnärer och en filmpedagog arbetat med workshops utifrån
Lina Selanders utställning A Series of images about you. Genom
visning, samtal, workshops i film och samtidskonst har elever och
lärare mött konsten. Skapande skola projekt i Kalmar kommun:
∙∙ Årskurs 5 “Forska och gestalta”, med inspiration från Lina
Selanders utställning, fem klasser
∙∙ Årskurs 9 “Forska och gestalt”, med inspiration från Lina
Selanders utställning, en klass.
Projektet har genomförts i samarbete med konstkonsulenten.

E L E VUT S TÄ L L N I NGAR
Skolelever har haft möjlighet att ställa ut sitt konstnärliga arbete
på konstmuseet i biblioteket eller i Röda rummet. I arbetet har
ingått att planera utställningen; ta ansvar arbeta självständigt,
välja utstäl–lningsmaterial etc. Konstpedagogen har fungerat
som mentor för att bl a strukturera upp arbetet och vara en tillgång under processen. Under 2014 har främst gymnasieelever
ställt ut med fotografier, målningar, installationer och videoverk.
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ÖVR I G T
Konstpedagogen har under 2014 också deltagit vid:
∙∙ seminarier (bl.a. för studenter, lärare och konstpedagoger)
∙∙ konstpedagogiskt forum-KulturBUS
∙∙ föreläsningar kring konstpedagogik m m.
∙∙ KIL-dagar (kultur i skolan)
∙∙ kultur och hälsa projekt
∙∙ arrangörsträffar
∙∙ samarbeten med ateljén (bl.a. under Ljus på kulturveckan)
∙∙ påbörjat ett samarbetet med bl.a. Linnéuniversitetet.
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D E S I G N A R K IVET
Under 2014 har Designarkivet arbetat
för att utveckla verksamheten vad gäller
kommunikation, pedagogik och utställningsverksamhet. Året innebar även
ett bredare nätverk inom design- och
forskningsområdet, vilka utmynnat i
samarbeten och projektansökningar
under början av 2015.

NAT I ON E L L A R K I V- O CH
F OR S K NI NGS S A M VERK AN
Inom projektet har seminarier och sessions genomförts tillsammans med välrenommerade personer inom design-, hantverksoch forskningssfär vilka haft som syfte att generera forskningsansökningar och akademiska aktiviteter. Under 2014 gick en
ansökan in till Vetenskapsrådet och en ansökan till designforskningskonferensen NORDES. Forskningsworkshop antogs
av Nordes och genomförs i juni 2015. Fler aktiviteter har även
planerats och arbetats fram.
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En förstudie kring förutsättningarna för insamling av digitalt
originalmaterial inom designområdet genomfördes.
En studieresa gick till Brighton University Design Archives
hösten 2014. Inriktningen var forskning och samtida insamling.
Design Archives delade med sig av sina erfarenheter och frågor
som de arbetar med just nu. Merparten av deras verksamhet
har stor likhet med Designarkivet. Resan resulterade i ambitionen att skapa ett internationellt nätverk för arkivfrågor inom
designtemat där bland annat Designarkivet, Design Archives
och designforskningsinstitutet RMIT i Melbourne ingår.

GLASRIKETS ARKIV
En förstudie kring arkiven i Glasriket genomfördes tillsammans med konstmuseet. Förstudien gjorde en situationsanalys
av vilka arkiv som finns, deras situation samt vilka insatser som
skulle krävas för att säkerställa deras bevarande.
Designarkivet deltog även i löpande diskussioner tillsammans
med bland andra The Glass Factory, Glasrikets skatter, Regionförbundet Kalmar län och Glasrikeuppdraget kring de insatser
och den organisation kring arkiven som behöver genomföras.

ARKI VKOM P E T E N S C E N T RUM K ALM AR
Designarkivet bidrog i den styrgrupp som under 2014 startade
diskussioner kring att samordna arkiv och arkivkompetens i
Kalmar län. Detta tillsammans med bl.a. Länsstyrelsen, Kalmar
kommunarkiv och Kalmar läns museum. Främst verkade De-
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signarkivet som diskussionspart för de mindre arkiven i länet
och vilka kompetenser som skulle kunna vara en resurs för
dem. Samt hur arkiven i länet skulle kunna samverka för ett
mer kvalitativt tillgängliggörande.

KOMM UN I K AT I ON S S TRATEGI
En särskild strategi för kommunikation av Designarkivets verksamhet har utvecklats med hänsyn till verksamhetens uppbyggnad samt publika intressen och nyckelgrupper av särskild
vikt för Designarkivet.

N Y W E B B P L AT S
För att möta samtida krav och möjligheter för att kommunicera
Designarkivets verksamhet på nätet påbörjades utvecklingen
av en ny webbplats under året. Avsikten är att webben ska ge
djupare inblick i samlingen. Den blir alltså en pedagogisk nod
för verksamheten och ett sätt att marknadsföra samlingen inför
forskare. Webben lanseras våren 2015.

I N T E NDE N T
Designarkivet rekryterade under året en intendent med breda
och djupa kunskaper inom design och designhistoria, såväl som
anknytning till akademin, med uppgift att göra Designarkivet
mer tillgängligt för offentligheten samt ansvar för insamling.
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UT S TÄ L L NI NGA R
Designarkivet och konstmuseet producerade utställningen The
Future is Handmade. Temat för utställningen var tendensen
inom designfältet att allt mer anknyta till hantverket. Syftet
var att visa design ur perspektiv som kopplar samman samtida
och historiska uttryck.
Designarkivet involverades även i produktionen och kontextualiseringen av utställningen Skatt som visas på konstmuseet
under våren 2015.
Under 2014 knöts kontakt med en curator för designutställningen 2015 och planering inleddes för ytterligare en designutställning 2015 tillsammans med Petra Lilja och polska
Kosmos Projects.

SE M I N A R I UM T H E F U T U RE IS HA ND M A D E
I samband med utställningen hölls också ett större seminarium
där utvecklingen inom design och hantverk togs upp till diskussion med internationella referenspunkter. Seminariet satte
Kalmar och Designarkivet på kartan som en arena för kritiska
frågor även för designfältet.
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F Ö R E L Ä S N I NGA R , WOR K S H OPS, VISN IN GAR
Designarkivet har även löpande tagit emot grupper för visningar, workshops och föreläsningar. De grupper som besökt
verksamheten har spänt från allt mellan pedagogiska nätverk
inom kreativa ämnen till SFI-grupper. Ett nytt sätt att arbeta
med föreläsningar har gjort att Designarkivet kopplats in i kurser vid Linnéuniversitetet för att belysa ämnen som alternativ
och konventionell designhistoria, smak ur ett historiskt perspektiv, arkivforskning, kulturella uttryck, briefs, designfältet
ur sociologisk synvinkel etc.
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KO N S T KO N S U LE NT E N
I K A L M A R LÄ N
Kalmar läns kulturplan har varit utgångspunkt för konstkonsulentens arbete.
I uppdraget ingår att främja, utveckla och
stärka konstområdet genom att bedriva en
uppsökande verksamhet för barn och unga,
enskilda konstnärer och konstföreningar.
Konstkonsulenten har enligt uppdraget
arbetat med ett kommunalt, regionalt,
nationellt och internationellt perspektiv
för att öka kunskapen och skapa kontaktnät
samt arbetar strategiskt för att integrera
konsten på olika nivåer i länet.
P OL I C Y OC H R I K T L I N J ER FÖ R
OF F E N T L I G KON S T I K A LM AR LÄN
Tillsammans med Regionförbundet har konstkonsulenten tagit
fram en policy och riktlinjer för offentlig konst i Kalmar län.
Riktlinjerna behandlar upphandling, inköp och förvaltning av
offentlig konst och vänder sig till kommuner, landsting och
privata bolag.
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KU LT DE L – K ULT UR E L LT DE LTAGAN DE
Projekt KultDel, som pågått under året, går ut på att sänka
tröskeln till kulturen genom att göra livesändningar av föreläsningar och workshops från kulturinstitutioner till bland annat
biblioteken i Kalmar län. Föreläsningar och workshops som
sparats på Youtube: www.kalmarkonstmuseum.se/om-kalmarkonstmuseum/samarbetsprojekt/kultdel/. Ett samarbete mellan
Regionbiblioteket, Linnéuniversitetet, länets kommuner och
länsinstitutioner med stöd av Kulturrådet och Regionförbundet Kalmar län.

ART I ST IN R E S I D E NC E , K A L MA R LÄN 2014
Kalmar konstmuseum har erbjudit internationella konstnärer
att vistas i någon av Kalmar läns kommuner för att utveckla sitt
konstnärskap och knyta kontakter. Nicolos Lutidze, Georgien besökte och arbetade med glas i Ateljéhus Pukeberg, Riksglasskolan
och Linnéuniversitetet under två månader. Projektet har genomförts med stöd av iaspis, konstnärsnämndens internationella program och Regionförbundet Kalmar län och Nybro kommun.

L J US PÅ K ULT UR 2 0 1 4
Konstkonsulenten har ingått i gruppen för att planera Ljus på
kultur, en kulturfestival där kulturinstitutioner tillsammans
med ideella kulturaktörer från Kalmar kommun, Mörbylånga
kommun, Borgholms kommun arrangerar aktiviteter för all-
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mänheten. Konsulenten har även stått för delar i programmet
som Kalmar konstmuseum bidragit med.
Bland annat performance med konstgruppen Alte Schweden
och Nikoloz Lutidze, konstnärer och scenograf från Georgien,
skype-middag med Geoair, residence i Tbilisi och en restaurang.
A/HNOx=Goor áTo be ñ3 c (::)1»(:°) + TNT7 x (%TV)3D c
p/Fb2/Mc2 (Log33 + Rac4y) S+/P- =HNO x-o áNoTTobeñ
(::) »(°:) (Mb+Af»Yt+Loo — L E G A L TRAFFICK IN G
Tillsammans med konstnären Ariel Diaz Garcia har konstkonsulenten arbetat fram en utställning för Kalmar konstmuseum. Ariel
Diaz Garcia är bosatt i Oskarshamn. Ariel Diaz Garcia reflekterar
över informationsflödet som användaren inte kan undkomma.
KONS T KOL L O 2 014
Under en månad genomförde två pedagoger/konstnärer workshops utifrån en konstnärlig och pedagogisk metod där man utgick från platsen. Deltagande kommuner var Torsås, Kalmar, Emmaboda och Mönsterås. Barn mellan 6-12 år deltog. Konstkollo.se
S K A PA NDE S KOLA
Konstkonsulenten har arrangerat Skapande skola projekt i
Kalmar och Oskarshamns kommun i årskurs 5 (fem klasser)
och årskurs 9 (2 klasser) med konstnärer, filmpedagog, arkitekt
och museets konstpedagog. Målet med Skapande skola projekt är att eleverna ska få möta professionella kulturskapare,
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få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras
möjligheter till eget skapande ökar.

K ULT UR B US.S E
På webbsidan kulturbus.se finns alla konsulenter och länskulturen som erbjuder skolor professionell kultur. Konstkonsulenten
har varit administratör och vidareutvecklat denna webbsida tillsammans med Webready.

SM Å L A NDS KON S T P E DAGO GER
Tillsammans med Linnéuniversitet, konstpedagoger från kulturinstitutioner i Kalmar Kronobergs län har ett nätverk skapats för
att stärka det konstpedagogiska arbetet med samtidskonst.

KONS T I K .S E
Konstkonsulenten har administrerat webbsidan konst i Kalmar
län, konstik.se och påbörjat arbetet med att skapa och utveckla
en ny webbsida tillsammans med företaget webb & strategisk
kommunikation.

O RDF ÖR A NDE F ÖR F ÖR E N I NGEN
KO N S T KONS UL E N T E R NA I S V ERIGE
I augusti 2007 bildades riksföreningen Konstkonsulenterna i
Sverige, med syfte att främja konstkonsulentverksamheternas
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intressen inom konstområdet samt att arbeta med information,
opinionsbildning och övriga gemensamma frågor. Genom en
helhetssyn på konsten och dess relation till det övriga samhället är verksamheterna övergripande inriktade på att stärka de
regionala strukturerna på konstområdet. Konstkonsulenternas
verksamheter finansieras genom samverkansmodellen av respektive region/län.

R I K S UT S TÄ L L N I NGAR
Riksutställningar har i samråd med bland annat Föreningen
Konstkonsulenterna i Sverige, definierat fem regioner, där man
sett en särskild potential för konstutveckling, som Kokpunkter.
Idag finns dessa i Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Halland och Kalmar. Konceptet med Kokpunkter är ett strategiskt
verktyg som möjliggör för myndigheten att i dialog med lokala
aktörer fokusera sina insatser. Exempel på detta kan vara seminarier och debatter kring samtidskonst.

HÄ L S A OC H K ULTUR
Konstkonsulenten har deltagit i möten och varit rådgivare
när det gäller konstnärer i projektet Hälsa och Kultur. Kalmar
läns museum är projektledare för projektet, som vänder sig
till långtidsarbetslösa, äldre och personer med psykisk ohälsa.
Under hösten har konstnärer genomfört workshops för äldre i
Emmaboda under tre veckor.
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ALLA LÄSER
Regionbiblioteket i Kalmar län driver pilotprojektet Alla läser
där kulturintuitioner, pedagoger och konsulenter ska inspirera
till att läsa böcker genom att använda olika kulturyttringar. Ett
flertal workshops, föreläsningar och möten har genomförts för
lärare och bibliotekarier.

SVE R I G E S KONS T F ÖR E N I NGAR
Konstkonsulenten har varit rådgivande och deltagit på ett
antal möten med Kalmardistriktet under året bland annat för
att informera och skapa samarbeten kring projekt och stödja
länets 29 konstföreningar vad gäller konstnärskontakter.

ÖVR I G A S A MA R B E T E N
SO M KON S T KONS UL E N T E N DE LTAGIT I
∙∙ Samarbete med närliggande län ex Manifesta
∙∙ Östersjösamarbeten fortsättning på Art Line

K ULT UR B Y GGE T
Konstkonsulenten har vid regionförbundets Kulturbygget informerat om olika alternativ för att utveckla konstregister för
konstsamlingar och berättat om pågående projekt för att skapa
delaktighet med andra kulturinstitutioner och föreningar.
Regionala konstnärsträffar genomförs regelbundet för länets
konstnärer på olika platser i länet.
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I N F O R M AT I O N –
MA R K N A D S F ÖR ING
Informations-, marknadsförings- och kommunikationsarbetet
samordnades under 2014 till en enhet. Ett avgörande steg i detta
var de tekniska lösningar för elektronisk information som installerades under året. Dessa har inneburit en sänkt kostnad
och ökad publiceringshastighet, liksom antal utskick, dels via
den nya webbsidan, likväl som för pressmeddelanden, medlemsutskick, nyhetsbrev och liknande. Strategin för marknadsföringen har följt den målgruppsanpassade analysen från 2011/2012
med två samverkande syften. Ett lokalt relationsbyggande, med
målet att locka nya grupper av förstagångsbesökare liksom att
därefter generera tätare återbesök, och samtidigt ett nationellt
varumärkesstärkande.
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M AR K NA DS F ÖR I N GS ÅT GÄ RDER
∙∙ Annonser i lokalpress och nationella konsttidningar
∙∙ Utomhusskyltar på Destination Kalmars eventtorn och storskylt i gästhamnen.
∙∙ Reklamfilmer på länstrafikens bussar (KLT), på Facebook
och Youtube.
∙∙ Digitala annonser på Facebook och i branschspecifika nyhetsbrev
∙∙ Vepor på Kalmar Öland Airport, mässor och utställningar
∙∙ Publikinformation som infoblad, utställningskataloger, affischer, vernissagekort och nyhetsbrev
∙∙ Ny webbplats, konstdatabas och utskickshantering
∙∙ Kommunikationsstrategi för Designarkivet
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A D MI N I S T R ATION
Museets administrativa och tekniska verksamhet har varit
stödjande i den primära museiverksamheten och med egen
kompetens bidragit till museets utveckling.
Vakthållningen har ombesörjts av egen personal och vaktbolag.
Kalmar läns museum har haft uppdraget av sköta ekonomioch personaladministration.
Kalmar kommun har svarat för fastighetsförvaltning.

TAC K
Styrelsen framför ett särskilt tack till museets bidragsgivare
Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar kommun, Nybro kommun samt till alla samarbetspartner i projektverksamhet.
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ÅR S R ED OVIS NING
F Ö R K A L MA R KONS T F ÖR ENING

Bilaga s. 1

Bilaga s. 2

Bilaga s. 3

Bilaga s. 4

Bilaga s. 5

Bilaga s. 6

Bilaga s. 7

Bilaga s. 8

Bilaga s. 9

Bilaga s. 10

Kalmar konstmuseum

