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Förvaltning Kultur och Skola
Stab
Linda Skantz, administratör

Delegationsbeslut
Datum
2021-06-23

Diarienummer
DNKS210191

Driftnämnden Kultur och Skola
Delegationsbeslut – Projket Galleri Vallås, sökande
Migle Buivydaite
Beslut enligt 3A Driftnämnden Kultur och Skola förteckning över delegerade ärenden.

Beslut
Förvaltningschef beslutar att medfinansiera projektet med 20 000 kronor.

Sammanfattning
Jag som projektledare söker stöd för att utveckla vårt projekt. Jag söker stöd för
arbetsmaterial som är väldigt viktigt för att kunna driva projektet som planerat. Projektet
"Galleri Vallås" går ut på att utveckla en ny form av utomhusgalleri för att sprida konst i
det offentliga rummet tillgänglig för alla. En form av galleri som är värdefull på många sätt
både i pandemitid och under normala omständigheter. Vi har under slutet av 2020 testat ett
helt nytt sätt att skapa utomhusgalleri. Tillsammans med unga konstnärer har vi
fotograferat deras målningar, för att sedan i Adobe Illustrater, vektorisera, dvs med hjälp av
matematiska formler förvandla till vektorgrafik. Detta möjliggör att man kan förstora upp
en bild till önskad storlek utan förlust i kvalitet. Den vektoriserade bilden kan sedan
förstoras upp och tryckas i valfri storlek. Bilderna monteras i belysta ramar och kan sättas
upp på olika ställen utomhus utan att göra permanent åverkan på fasader. Syftet är att
tillgängliggöra konsten samt att ge unga konstnärer en möjlighet att nå ut med sin konst.
Målet är att det ska vara en bredd i målningarna och att urvalet av bilder anpassas till plats
och sammanhang. I och med att konstverken i utställningar är tryck innebär det att man
kan byta konstverk ofta och ge möjlighet för många att ställa ut. Vi har en speciell skrivare
och har möjlighet att skriva ut verken, vi har kontakter med fastighetsägare/fastighetsbolag
och är nu i läget att genomföra och utveckla en verksamhet som kan ha ett långsiktigt värde
och betydelse för konsten och för konstnärer. Vi kommer att ha ett samarbete med
konstnärer och konstföreningar för att säkra utbudet och att utveckla verksamheten. Vi
kommer att arbeta med marknadsföring och spridning av konsten via sociala medier såsom
t. ex. Instagram. Vårt mål är att utveckla verksamheten och skapa flera utomhusgallerier på
detta sätt. För att kunna göra detta, behövs detta projekt, för att både genomföra arbetet
och för att bygga upp en modell för varaktig verksamhet och samverkansform.
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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.

