1 (2)

Förvaltning Kultur och Skola
Stab
Linda Skantz, administratör

Delegationsbeslut
Datum
2021-06-11

Diarienummer
DNKS210391

Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projekt Öppen dagbok - lösa blad
fria sidor, sökande: Krystallia Sakellariou
Beslut enligt 3A i Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet med 25 000 kronor.

Sammanfattning
"Bokstäver från det offentliga tar sig in i det privata för att åter bli offentliga" Min ansökan
avser slutförandet av ett redan påbörjat arbete som jag kallar "Öppen dagbok/ Lösa blad
fria sidor". En serie textbaserade verk där jag använder mig av urklippta bokstäver fråm
tidningar och reklamblad som sedan klistras samman till nya ord och texter som utforskar
gränser mellan privat och offentligt, personligt och anonymt, tvivel och övertygelse,
introspektion och exklamation. I dagsläget har jag ett 40-tal verk i två serier. Den ena serien
är mer intim och verken mindre i storleken (varje enskilt verk ca 15 x 20 cm). Den andra
serien är större till formatet och anspelar på kvällstidningarnas löpsedlar ( ca 35 x 48 cm).
Idén till projektet har sprungit ur en önskan att följa texternas egen önskan att inte infinna
sig i en linjär berättelse. Låta dem mötas i nya och ständigt föränderliga kombinationer
utanför bokens strikta ramar. Jag ansöker för att arbeta vidare med detta projekt och skapa
en större helhet på ca 100 verk som jag vill sätta samman till en stor textbaserad installation
som täcker ett helt rum. De olika textverken skulle hänga likt ett rutnät över väggarna med
tomma luckor här och var. Pauser, kanske för det som inte sagts men skulle kunna sägas.
Hela installationen tänker jag mig som en form av öppen dagbok, till innehåll och form och
som kan läsas på ett icke-linjärt sätt där texterna kan kommunicera fritt i rummet, med
varandra och med besökaren. Arbetet är tidskrävande och min ansökan avser min egen lön
samt kostnader för montering med trä och glas för en del av serien.
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Finansiering
Anslaget för kulturutveckling 2021. Inom budgetram för Expresstöd 2021 (DNKS200584).

Förvaltning Kultur och Skola

Eva Nyhammar

Förvaltningschef

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

