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Förslag till:

Regionens konstsalong
Konstnärsalliansen (KFA) föreslår att landsting och regioner inrättar en
”landstingssalong” en gång om året genom att inbjuda länets yrkesverksamma bildoch formkonstnärer.
Genom politiska beslut har landstingen anslagit medel för att man årligen ska köpa
in löskonst i syfte att de ska placeras ut i landstingen lokaler som t ex sjukhus.
Konst köps in via gallerier, konsthallar och direkt i konstnärens ateljé/verkstad.
Detta förslag syftar till att bjuda in länets yrkesutövande bild- och formkonstnärer till
en inköpssalong där merparten av konstanslaget nyttjas.
En utställningskommitté som är opartiskt sammansatt (alltså inga konstnärer i
denna kommitté) skall ombesörja inbjudningar till konstnärer, föreningar i länet. Det
ska vara kostnadsfritt att delta och anmäla sig till salongen, ett visst urval får sen
göras av de som vill medverka på salongen. De konstnärer som inte erbjuds
deltaga på första salongen ska premieras vid nästkommande salong för de platser
som erbjuds.
En del av syftet med salongen är ju att erbjuda aktiva konstnärer försäljnings– och
utställningsmöjlighet samt att invånare och allmänheten som besöker ska vara med
att rösta – kunna påverka - om vilka konstverk de vill se i de offentliga lokalerna.
Detta görs genom en röstsedel där man antecknar sig och skriver in vilka första och
andrahandsval man vill göra. Resultatet av röstningen skall påverka inköpen av den
utställda konsten.
Tidpunkten för när en landstingssalong kan genomföras bör vara på våren eller på
hösten
och förläggas till ett länsmuseum eller vid en större konsthall inom regionen.
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Hej!
Konstnärsalliansen KFA föreslår nu att landsting och regioner inför en landstingssalong en
gång om året, där medborgare tillåts påverka valet av det som skall köpas in till
myndigheter.
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