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Förvaltning Kultur och Skola
Stab
Linda Skantz, Administratör

Delegationsbeslut
Datum
2021-03-19

Diarienummer
DNKS210099

Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt Rosa Villan UGD, sökande
Ninja Agborn
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att avslå ansökan om medfinansiering.

Sammanfattning
Jag är inbjuden till Urban Garden Day i Kungsbacka att göra ett händelserikt konstprojekt
för alla vid ?Rosa Villan?, en ny plats som jag önskar etablera för fri konst i Kungsbacka,
med en tanke att bjuda in konstnärer att samverka på plats med helt fria tyglar. Jag söker
stöd för att genomföra projektet samt för att förbereda och utveckla platsen för projekt
under året. Del 1 i projektet går ut på att spela in så kallade ?ljudmålningar?. Ljudmålningar
är ett interaktivt verk som motsvarar ljudböcker, fast det istället, via hörlurar/högtalare,
leder besökaren in i en målning. Syftet är att hylla fantasin, utmana visualiseringsförmågan
och locka fram besökarens subjektiva blick. De får skapa sina egna inre versioner av
målningen. Detta kan skapa samtal om målningen verkligen existerar på det sättet och var
den existerar. På så sätt kan alla få insikt i konstnärernas värld. En röst guidar besökaren in
till en förunderlig surrealistisk värld till ljud och musik. Ljudmålningarna beskriver t.e.x
figurer, händelser, former som inte finns befintligt i besökarens närmiljö (trädgården).
Besökaren får föreställa sig på sitt eget sätt. Ungefär som en omvänd bildanalys där
analysen kommer först och själva målningen skapas därefter! Eftersom många, pga
pandemin, inte önskar ta på sig hörlurar så löser jag det med att bygga en sorts port med
inbyggda riktade högtalare, som även kan användas till liknade projekt, och även fungerar
med tex rullstol/olika längd på människor. Det kommer även finnas tillgängligt som text.
Del 2 av projektet är ett verk som innebär att formge ett certifikat och printa ut som är
ämnat till människor som jobbar med konst i livet. Jag kommer dela ut certifikaten på plats.
Dessa certifikat bekräftar och ?giltlighetsförklarar? konstutövare. Certifikatet talar om att
deras arbete är viktigt för världen och att de måste fortsätta oavsett eventuellt självtvivel,
motgångar eller normer om hur en förväntas arbeta. Certifikatet ska kännas lustfyllt och
inspirerande att få! En vidareutveckling av certifikatet kan bli att posta det till konstutövare.
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Många av oss konstnärer har fått höra ?Det där kan du inte syssla med, det tjänar du inga
pengar på? eller ?Måla kan du göra som en hobby, det är inget riktigt arbete?. Detta
certifikat har i syfte att höja upp betydelsen av konstnärens arbete i samhället. Avsändaren
kommer var en fiktiv organisation (jag) med en glimt av humor: ?Högsta kosmiska
konstrådet?. Jag önskar att detta skapar samtal om konstnärens roll i världen, status som
yrke och olika erfarenheter. Projektet sker utomhus, corona-anpassat och även
inkluderande. Verken är lekfullt placerade som ?stationer? på tomten för besökarna att ta
sig runt till. Jag kommer även bjuda in andra konstutövare som gäster, vilket tillhör en
annan budget. Jag söker i första hand för att utveckla och etablera platsen som en
obegränsad och spännande plats ör konst och gemenskap, där allt kan hända!

Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

Blanketten ska lämnas till sekreteraren för anmälan vid nästkommande sammanträde med
styrelsen/nämnden.

