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NÅGRA ORD FRÅN DEN DELVIS NYA STYRELSEN
Hej och stort tack för 2018! Det var ett händelserikt år med mycket spännande utställningar och konsthändelser i Norrbotten! Tiden har flugit iväg, och snart har den delvis nya styrelsen suttit ett helt år utan att få
iväg ett enda nyhetsbrev, där jag, Lotta Lampa, ordförande tar på mig ansvaret för detta. Därför kommer här
en summering av vad vi i KiN har gjort under konståret 2018!
Jag vill även passa på att tacka för förtroendent som ordförande i KiN, ärofyllt och lärorikt!
Vid tangenterna
Lotta Lampa, ordförande

Medlemsutställning Galleri Y, 2018

GALLERI Y
19 april-13 maj gick medlemsutställningen i Galleri Y av stapeln på Sunderby Folkhögskola.
Många medlemmar deltog och det var ett trevligt och välbesökt vernissage som avslutandes med middag på
Konstskolan. Totalt såldes 13 stycken konstverk, 11 st till Henrik Ygge, Region Norrbotten och 3 st verk till
privatpersoner. Lars Lennart Stenberg och Bertil Sundstedt curerade och ansvarade för utställningen.

KONSTRUNDAN 2018
2018 arrangerade KiN, Konstrundan för 16:e gången. Anders Alm och Cecilia Rosenlund var huvudansvariga för Konstrundan som gick av stapeln 27-28 maj, alltid samma tid, sista helgen i maj. KiN bjuder in samtliga 85 medlemmar att delta, som i sin tur får bjuda in kamrater och kollegor att ställa ut tillsammans. 2018
hörsammade 27 av våra medlemmar kallelsen. De bjöd i sin tur in ca 25 gäster och av länets kommuner var
Piteå, Luleå, Boden, Kalix, Gällivare och Kiruna representerade.
Den kostnadsfria bussresan var fullsatt, ca 50 passagerare. Bussen avgick från Luleå centrum och besökte
Siknäs, Orrbyn, Börjelslandet och avslutade i Brändön. Anders och Cecila följde med som guider på bussen,
vilket var mycket lyckat och uppskattat. Anders och Cecilia gjorde även en reportageresa till Karesuando för
att träffa Ulrika Tapio Blind och en till Piteå för att träffa Lotta Kvist. Text och bilder sammanställdes och
erbjöds de lokala medierna att publiceras utan kostnad. Det gav ett bra utfall där NSD använde en bild på
Ulrika Tapio Blind och gjorde ett stort reportage. PT använde en bild på Lotta Kvist och gjorde ett reportage.
NK gjorde också ett stort förhandsreportage.

Fullsatt buss.

På besök hos Lynn Gustavsson i Orrbyn.

På besök hos Leif Å. Larsson och Monica Öhman i Orrbyn.

På besök hos Staffan Phil i Börjelslandet. Foto: Anders Alm

JUBILARENS VAL 2018
Luleå kommuns medarbetare med 25 års anställning erbjuds att som alternativ minnesgåva välja ett konstverk från KiNs medlemmar. Verket väljer jubilaren från utställningen Jubilarens val som visas i Konsthallen
på Kulturens hus, Luleå. 2018 höjdes summan från 3 000 kr till hela 8 000 kr för ett konstverk. Detta gick
inte helt smärtfritt till. Den kritik vi fick från Konsthallen är att verk och ramar måste vara hela, upphägningsklara, och inlämnade i tid. Värdet av ett inlämmat verk kan inte höjas drastiskt från 3 000 kr till 8 000 kr.
Konsthallen efterlyser en professionell prissättning, men nog om detta. Agneta och Victoria Andersson hade
gjort en snygg hägning av verken och vernissagen var lyckad med mycket press på plats.

Vernissage Jubilarens val 2018

STUDIERESA TILL KIRUNA
Konstnäer på vift - årets studieresa i slutet av nov gick till Kiruna. En lyckad resa med ett matigt program. På
fredagen började vi med en guidad busstur av Lennart Lanto, kultursekreterare på Kiruna Kommun för att
se stadsomvandlingen, offentliga verk och Kiruna kyrka. Vi besökte Icehotel, där vi fick en guidad tur som
visade isproduktionen och Icehotel 365 en året runt-öppen isupplevelse på 1200 kvadratmeter med 20 sviter,
isbar, samt ett isgalleri. På lördagen besökte vi Konstmuseet i Norr i nya stadshuset Kristallen, där fick vi en
gudiad tur av Maria Ragnestam, konstnärlig ledare, som tog oss igenom öppningsutställningen Transitions.
Efter lunch besökte vi Kiruna Konstgille, där Karin Westergren och Gunilla Kangas tog emot oss och visade
2018-års Kauppistipendiat; textilkonstnären Leyn Wang. Resan gjordes i samarbete med Resurscentrum för
Konst samt KKV.

Mechanic Wolf, Pekka & Teija Isorättyä (FIN). Transitions.

KONSTLAGRET
KiN har byggt ett webb-galleri, konstlagret.k-i-n.se där ni medlemmar kan presentera och sälja era verk.
Webb-galleriet kommer att marknadsföras till personalavdelningar i Norrbottens kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen till att börja med. Även större företag; LKAB, SSAB, Vattenfall m.fl. och konstföreningarna i länet kommer att informeras efter hand. Vi kommer också att ta fram ett info-material som ni
medlemmar själva kan sprida i era nätverk.
Hittills har 14 konstnärer anmält sig. Arbetet med att lägga upp bilder pågår.
Du som ännu inte anmält dig, leta upp mejlet från Konstlagret med info och anvisningar, och skicka in tre
bilder. För mer info/frågor maila konstlagret@k-i-n.se

AFTER WORK & MEDLEMSMÖTE
Vi körde en spontan AW i juni, där vi var ett litet men trevligt gäng på Still Cafe och Bar i Luleå. Vinterns
AW och medlemsmöte fredag 7 december var enligt tradition på Quality Hotel, Luleå, där vi fyllde konsferensrummet Kajutan. Vi åt en julinspirerad buffé och diskuterade vad som komma skall under 2019.

HEMSIDA, FACEBOOK OCH INSTAGRAM
Om ni vill ha ut information på vår hemsida om utställningar eller kurser så sker all uppdatering av vår
hemsida av Anna Almqvist, info@annaart.se Vi uppmanar er att lämna in material så att vår hemsida alltid är
uppdaterad.
Om ni vill ha något publicerat på KIN:s Facebook så kontakta Lotta Lampa, lottalampa@gmail.com
Följ oss på Instagram: kinbd

