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Deltagare:

 
Magnus Mellgren      !
Cecilia Stigevik !
Lena Irvall!
Erika Broman!
Anne Hauger!
Janove Ekstedt!
Helen Karlsson!
Johan Gaellman!
Amanda Karlsson!
Kerstin Osterman!
Margaretha Jansson

Kostnader Workshop !
Porto, kuvert                             1.422 kr  
Tryckkostnad  inbjudan          1067 kr                 !
Faktura Alicja Rogalska        
Workshop facilitation  
and preparation fee:                £1400 (4 days @£350/day)!
Return flight London-Stockholm 
and other travel expenses:      £400!
Accommodation:                      £350!
Per diem:                                 £350 (5 days @£70/day)!
Refreshments:                         £50!
Materials:                                 £200!
                                              = £2750 £                    27.704 kr 
              TOTALT                   30.193 kr !!
Intäkter !
Karlstads kommun                     30.000 kr 
Anm.avg.  10 X 200 kr                 2.000 kr 
Totalt                                             32.000 kr !
Tack vare att lokalkostnaden efterskänktes så hamnade vi på plus.



!
Workshopen innehöll mycket teori om vad Context-specific Art och Collaborative Art står 
för. Skillnaden från offentlig utsmyckning. Alicja visade bilder och beskrev olika projekt 
utifrån temat. Vi arbetade med en ”egen plats” och utformade ett projekt vi ville göra och 
redovisade för varandra. 
Dag två arbetade vi två och två med de idéer som framkommit dag 1. Det resulterade i en 
Proposal, alltså ett förslag på ett platsspecifikt arbete eller projekt.


Redovisningarna tog mycket tid och vi hann inte riktigt med de praktiska moment som vi 
hade tänkt. 

 
Att möta konstnärer som är aktiva i andra kulturer, andra områden och har andra 
bakgrunder öppnar för nya tankar i skapandet genom utvecklande av kunskaper, inspiration 
och idéer. I workshops är deltagarna aktiva och tar till sig det nya på ett mer fruktbart sätt 
än t ex genom föreläsning eller bokläsning. Deltagarna bekantar sig även med varandra (de 
som redan känner varandra kan finna nya sidor hos varandra) och kommunikationen sker 
på flera plan genom problemlösning, diskussioner, utbyte av erfarenheter. Det knyter ihop 
deltagarna. Kontakt och förståelse skapas med och genom den gästande 
workshopskonstnären.
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