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det du just nu håller i handen är 
berättelsen om Flukta. Flukta är ett nätverk 
som bildades i september 2007 av fyra unga 
konstföreningar på olika platser i landet. 
Bland Sveriges många konstföreningar är det 
få som drivs av unga människor och detta är 
något som vi och Sveriges Konstföreningar 
vill ändra på. Flukta är en plattform för möten 
och samarbeten för de deltagande konstför-
eningarna där vi kan träffa andra som gör 
liknande saker och få hjälp och stöd i vårt 
dagliga arbete. Flukta har även utvecklats till 
en värdefull plats där vi kan diskutera sam-
tidskonst och dagens konstliv och vår syn på 
detta, men också hur vi vill arbeta med konst 
och vilken riktning vi vill ta den. Flukta vill 
även fungera som en inspiration för andra 
unga människor som vill starta konstfören-
ingar och hjälpa dessa med erfarenheter och 
kunskap. På följande sidor ska vi berätta om 
året med Flukta och hur vi arbetat med pro-
jektet och vad vi gjort. De fyra deltagande 
föreningarna och deras verksamhet kommer 
att presenteras och här kommer projektets 
bredd att synliggöras. Föreningarna har vitt 
skilda kunskaper och erfarenheter och det-
ta har bidragit till att göra Flukta till vad det 
blivit. Projektet Flukta avslutas i juni 2008 
men det betyder inte att Flukta försvinner 
från konstscenen. Flukta kommer att fort-
sätta agera aktivt med utökade nätverk och 
samarbeten och denna publikation kan ses 
som en början på Fluktas framtid. En framtid 
som vi ännu inte vet 
vad den kommer att 
innehålla men som 
med största säker-
het kommer att med-
föra flera spännande 
konsthändelser och 
stora möjligheter.
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Dagarna innan sommarledigheten 2007 var vi fem kollegor som bestämde oss för att 
läsa ”Chronology” av Daniel Birnbaum och ”Skådespelarsamhället” av Guy Debord. 
Detta blev startpunkten för vår gemensamma djupdykning inom litteratur och konst-
teori. Vid denna tidpunkt arbetade vi alla emellanåt som gallerivärdar på Bonniers 
Konsthall och i intresset för konstteori fann vi önskan att tillsammans läsa texter med 
koppling till vår profession som konstnärer och curatorer. 
  Den samtida konstscenen består av ett kluster av nätverk och system där vi tar en 
plats genom Ibidem. Att denna grupp dessutom består av enbart kvinnor är mera en 
tillfällighet än en uträknad formel. Och det som från början var en informell gruppering 
av kvinnliga kollegor har nu ett år senare tagit oss till en plats där våra diskussioner 
fördjupats och agendan blivit allt tydligare. Vi har gått från en bokklubb till en diskus-
sionsklubb, till en plattform, till en förening, till ett starkt nätverk. 
  Idag är den kulturella friställningen ett faktum, vi ärver inte längre vårt sociala 
mönster och vår yrkesroll. Men den egna referensramen består fortfarande av vad ens 
föräldrar och familj spinner ur för historia. Kulturvärlden kan vara svår att nå om din 
barndom inte innefattade ” den goda smaken”, kulturell bildning inom konst, arkitektur, 
litteratur och mode. Att bygga ett nätverk och att sätta sig i ett sammanhang underlät-
tar och skapar kontaktytor till information. För vår del har det inneburit att vi arrangerat 
och samarbetat vid utställningar, tipsat om arbetslokaler och stipendier och således 
använt oss av kunskapen om varandra för att föra fram varandras arbeten och möjlig-
heter. Ibidem har fortfarande läsningen av intressanta texter som fokus men ett över-
lappande till andra gemensamma intressen skapar en dynamisk och viril plattform. 

/Ibidem 
Maria Andersson 

Lisa Boström 
Anna Henriksson 

Karin Lindh
Louise Nilsson

”at t sät ta s ig i  et t 
sammanhang…”
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Till skillnad från de andra konstförening-
arna som är med i nätverket Flukta har 
föreningen Pictura/Skånska Konstmu-
seum en lång historia. Konstföreningen 
bildades 1861 vid Lunds Universitet och 
Pictura har fungerat som ett studentdrivet 
galleri, knutet till den konstvetenskapliga 
institutionen, sedan 1981. Ansvariga för 
verksamheten har exempelvis varit pro-
fessorerna i konstvetenskap Evert Wrang-
el och Oscar Reuterswärd. Galleri Pictura 
har även varit betydande som plantskola 
för flera kulturpersonligheter, bland annat 
har före detta aktiva inom föreningen se-
nare blivit chefer för Lunds Konsthall och 
Moderna Museet.

Idag fungerar Galleri Pictura som ett fo-
rum för unga konstintresserade männis-
kor. Galleriet är centralt i föreningen, där 
fyra utställningar per termin anordnas. 
Galleri Pictura arrangerar även gallerirun-
dor, kroki, visningar och vernissagebesök 
på andra gallerier. 
  Inom studentdrivna Galleri Pictura är 
utbytet av aktiva personer stort. En väl-
dig bredd av idéer, mål och intressen för-
kroppsligas i föreningen, där närmandet 
till konsten ofta kan skilja sig en del från 
varandra. Vi vill därför låta tre personer 
föra talan för föreningen.

Intervju med Ebba Persson, Nils Svensk 
och Ellen Suneson:

Vad står Pictura för enligt dig?
EBBA: Gemenskap. Jag ser Pictura som 
en zon där konstintresserade ungdomar 
samlas och där det finns en möjlighet att 
själv engagera sig och arbeta praktiskt 
med konst.
NILS: Jag håller med Ebba. Fast jag 
tycker nog inte egentligen att Pictura står 
för något särskilt. Föreningen är som vårt 
tomma gallerirum; det har möjlighet att 
fyllas med olika saker och det individuella 

PICTUR A/
SK ÅNSK A 
KONST-
MUSEUM 
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engagemanget kan ta gemensam form.
ELLEN: Ja, eftersom ruljansen på med-
lemmar är så stor ändras ju vad Pictura 
står för i samband med de personer som 
är aktiva. Men genomgående är väl kan-
ske, som Ebba sa, att Pictura står som 
ett forum för unga människors konstin-
tresse. Det är nog så galleriet skiljer sig 
från andra gallerier också; ett stort fokus 
på konst skapat av unga människor. 
EBBA: Och att galleriet är studentdrivet 
innebär ju att det inte har några kom-
mersiella syften. Det är klart vi vill ha och 
behöver en del pengar men det är ingen 
större nödvändighet, det ger oss en an-
nan sorts frihet än andra gallerier.
NILS: Man kan väl kalla det en etablerad 
form för oetablerad konst. Speciellt med 
Pictura är kanske också att varje utställ-
ning föregås av en demokratisk urval-
sprocess. En stor nackdel med Pictura i 
jämförelse med andra gallerier och för-
eningar är väl att den snabba ruljansen 
bland de aktiva innebär att det blir svårt 
att göra något långsiktigt. Skulle man 
utveckla Picturas verksamhet ytterligare 
skulle jag vilja ha mer interdisciplinära 
samarbeten så att mer musik, teater, film 
och så vidare integrerades i projekten och 
verksamheten.

Vilken är din relation till konst?
ELLEN: Jag tycker konsten är jättevik-
tig för att förstå idéer som har inflytande 
på samhällets uppbyggnad. Bara min 
egen reaktion inför ett verk kan förklara 
nya saker om hur jag tänker angående 
en fråga som jag kanske inte reflekterat 
över tidigare. Sen tycker jag det är synd 
att mycket av konsten är så elitistisk, det 
gör att det blir svårt att förhålla sig till den 
ibland.
EBBA: Konsten ingår ju i den fysiska 

miljön runt omkring mig och denna miljö 
påverkar i sin tur mig väldigt mycket. 
Konsten är fylld med upplevelser, alltifrån 
dess spännande historia till den som finns 
idag. Mest uppskattar jag nog upptäckan-
det och överraskningen. 
NILS: Jag gillar konst. Det är en svår frå-
ga. Men man skulle kunna säga att konst 
är som ett bläckplumpstest för samhället i 
samtiden och historien.

Varför har du valt att engagera dig i en 
konstförening?
EBBA: Jag vill gärna arbeta med konst 
längre fram och tycker mitt engagemang 
ger mig både en bra inblick i hur det är att 
jobba inom galleribranschen och en möj-
lighet att skapa kontakter.
NILS: Jag är med för att få erfarenheter 
av att arbeta med konst men kanske mest 
för att få en möjlighet att jobba för kon-
sten, att få ut och visa den konst jag tyck-
er är bra. Den möjligheten är helt klart det 
centrala i varför jag är med i Pictura, jag 
hade nog inte varit med i en konstförening 
som bara gick på konstrundor.
ELLEN: Det hade nog jag varit. Fast det är 
galleriverksamheten jag uppskattar mest. 
Föreningen blir ett sätt att mer självklart 
ägna sig åt och diskutera konst.

Samtalet nedskrivet av Ellen Suneson
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KALEJDA är en allt annat än oberoende 
mötesplats för ung samtida konst.
  I vårt fall är den grundläggande förut-
sättningen en plats, ett rum, en rymd, för 
att kunna förverkliga allt det vi längtar efter, 
för att få uppleva och processera. Det blev 
sedan självklart, när vi väl hittat rummet hur 
vår längtan konkret kunde bli verklighet.
  Den verkligheten är därmed för Kalej-
da ett rum samt de idéer och de personer 
som finns och agerar inom det.
Rummet: En sjuttio kvadratmeter stor yta, 
beläget vid en innergård på den andra av 
Långgatorna i Göteborg.
Idéerna: En plats för konst, samtal, möten, 
upplevelser, processer, effekter och för-
ändring, tolkat genom teman som angrips 
ur olika anfallsvinklar, med olika språk och 
kroppsdelar, skiftande rörelsemönster.
Personerna: Kallad Redaktionen; De som 
har viljan att fylla ett behov och ett rum, ut-
forska och hacka sönder, blöta och stöta 
+ gästredaktörer (konstnärer/curators m.fl.)
som bjuds in, formar innehållet
+ alla de vänner som bildar mötet.
  Någon gång under våren -08 börjar 
stenen rulla, och sedan i ständig rörelse, 
framåt.

/Redaktionen

K ALEJDA 
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När jag via Liljevalchs vänner och scenkonstnätverket Plural blev erbjuden att vara 
med och starta ett nätverk för unga konstföreningar, det som vi idag känner som Fluk-
ta, var svaret självklart JA. Jag har en lång erfarenhet av föreningsliv och har hela mitt 
liv på något sätt arbetat med scenkonst och möjligheten att få delta i framväxten av 
Flukta har varit mycket spännande. Scenkonstvärlden är inte särskilt stor i Sverige och 
det var med stor förvåning som jag upptäckte att bildkonstvärlden är, som jag upplevt 
det, ännu mindre. Man kan säga att min tid med Flukta har varit en resa från en fisk-
skål till en annan. Alla kulturer har sin egen terminologi och jag trodde i min dumhet 
att min scenkonstvokabulär skulle vara gångbar i bildkonstens värld. Det visade sig 
dock inte vara riktigt så enkelt. Att allt skapande utgår från någon typ av process och 
vanan att kommunicera den är självklar både inom scen- och bildkonst. Så länge man 
kommunicerar en konstform så flyter kommunikationen väl men så snart man, precis 
som jag försöker göra i den här texten, berör flera konstarter samtidigt så blir diskus-
sionen väldigt komplex då respektive form har mutat in de olika begreppen och fyllt 
dem med olika mening. Ordet konst är kanske i sig ett av de mest förvirrande begrep-
pen då det inbegriper det jag i den här texten valt att benämna som bildkonst, och 
scenkonst samt naturligtvis mycket mer, som inte behandlas här. Det jag egentligen 
menar när jag i den här texten skriver bildkonst är ”konstnärliga uttryck som lämpar 
sig på galleri eller museum”. Intressant är att vi i nätverket under året bestämde oss 
för att ha performance som tema. Ett utryck som visade sig vara lika hemtamt för mig 
från scenkonsten som för de övriga från ”bildkonsten”. Samtidigt som jag upplever att 
bildkonstvärldens litenhet kan ligga den i fatet så innebär det en stark tillgång. Jag är 
imponerad över Fluktas snabba framväxt på mycket kort tid. Intressant med Flukta är 
att det vuxit fram helt på deltagarnas villkor utan styrning och påverkan från den eta-
blerade bildkonstvärlden. Jag har upplevt arbetet med Flukta som mycket spännande 
och jag tror att det finns stora möjligheter för Flukta och liknande nätverk som skapar 
en ung infrastruktur inom bildkonstvärlden att utvecklas vidare.

/Jonas Georgsson

KLUNGA 
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Uppsala samtidskonst är en ideell fören-
ing med fokus på ung kreativitet och bil-
dades i Uppsala 2006. Genom Uppsala 
samtidskonst ska det vara lätt för unga 
konstintresserade att nätverka och kunna 
förverkliga konstprojekt. Ingen är för oer-
faren eller för etablerad för att vara med. 
Vi samarbetar med den etablerade konst-
världen och hoppas vara med och skapa 
många oväntade kreativa möten i framti-
den; både mellan unga och mer erfarna 
utövare – och mellan den nya konsten 
och en ny, mer blandad publik. Uppsala 
samtidskonst ordnar både allmänverk-
samhet; utställningar och konsthap-
penings, och medlemsverksamhet, där 
medlemmarnas kreativitet står i fokus. 
Vår främsta målgrupp är unga som är 
födda på sjuttio-, åttio- och nittiotalen. Vi 
vill nå er som aldrig satt er fot i en konst-
hall och som inte känt att konsten talar till 
er. Vi vill visa unga att samtidskonsten är 
något som rör och berör oss alla här och 
nu. Samtidigt är vi ett forum för er som 
har idéer och projekt som längtar efter 
sin publik, men som inte funnit vägar att 
gå. Engagemang i föreningen ska kunna 
vara ett sätt att jobba och få erfarenhet 
och skapa kontakter som leder till betalt 

arbete i framtiden. Uppsala samtidskonst 
har ingen egen lokal. Vi samarbetar med 
kommuner, landsting, kulturinstitutioner 
och näringslivet för att göra ett så bra ar-
bete som möjligt. Uppsala samtidskonsts 
ordförande Maria Dahlström var en av 
initiativtagarna bakom föreningen. Hon 
vikarierar i dag som intendent för offentlig 
konst på Uppsala konstmuseum. Emma 
Fahlström som är föreningens andra nav 
sedan starten jobbar i dag som projektle-
dare inom bildkonst på Kultur i länet.

Tre medlemmar om deras förhållande 
till konst och varför de är med i Uppsala 
samtidskonst

ENGLA BERTOLINO WASS
”Jag jobbar med konst som museivärd 
på Uppsala konstmuseum, där jag bland 
annat guidar och jobbar med pedagogisk 
verksamhet. Grupperna jag jobbar med 
är från förskoleåldern upp till vuxna och 
allt där emellan. I verkstaden jobbar vi 
ofta utifrån vad vi tidigare har sett under 
guidningen. Maria Dahlström från konst-
föreningen känner jag från början genom 
museet eftersom hon gjorde praktik på 
konstmuseet när hon gick curatorutbild-

UPPSALA 
SAMTIDS-
KONST 
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ningen på Stockholms universitet. Det 
finns många unga konstintresserade i 
Uppsala, men det har saknats ett forum 
där vi kan mötas. Det är kul att föreningen 
binder samman konst med subkulturella 
fenomen som gatukonst. Jag skulle vilja 
jobba mer med områden som angränsar 
till konst men kanske inte räknas som det. 
Kanske så småningom göra en utställ-
ning om tatueringar; tatueringskonst är 
väldigt intressant. Jag är litteraturvetare i 
grunden och jag tror det är en tillgång att 
jag inte är klassiskt konstskolad och att 
jag i och med det hittar andra ingångar till 
konst. Det blir mer förutsättningslöst. Jag 
utgår från känslan som verket förmedlar 
och tekniken står inte framför själva tolk-
ningen. Jag har inte heller en så begrän-
sad syn på vad konst är. Jag är, som de 
allra flesta, timanställd och fick mitt nuva-
rande jobb genom rekommendation. Det 
handlar mycket om kontakter för att få 
jobb i den här branschen.” 

MAJA LAGUSSON
”Jag går en ettårig konstutbildning på 
Wiks Folkhögskola, som ligger en bit utan-
för Uppsala. Uppsala samtidskonst hade 
ett samarbetsprojekt med min gymnasie-
klass våren 2007 som jag tyckte var jät-
tespännande att vara med i. Så jag hörde 
av mig till föreningen efteråt och sa att jag 
gärna ville vara med även i framtida pro-
jekt. För mig som vill hålla på med konst, 
är det en jättebra erfarenhet att vara med 
i föreningen, eftersom man får lära sig 
hur det går till att driva konstprojekt. Mitt 
konstintresse har alltid funnits där. Jag har 
alltid fört dagbok i ritblock och på senare 
år har jag även börjat måla större tavlor. 
Begreppet konst är så stort, men det är 
kanske just det som gör att konst är så 
pass fritt och gränslöst. Konst intresserar 

mig för att den ibland är så provocerande 
och opraktisk, till skillnad från resten av 
tillvaron i samhället som ofta ska vara så 
smart och organiserad.”

SARA GEORGE
”Jag jobbar som konstpedagog på Milles-
gården i Stockholm och Bror Hjorts hus 
Uppsala. Så jag jobbar med barns möte 
med konst. På Millesgården utformar jag 
aktiviteterna själv i stor utsträckning. Jag 
tycker om att skapa själv också – gillar 
sådant som är lite hantverk och slöjd, 
som collage och bokbindning. Jag läste 
konstpedagogik med Maria Dahlström 
och Emma Fahlström från Uppsala sam-
tidskonst och de frågade om jag ville hålla 
i workshops på en temadag om konst och 
etik som hette ”Äckligt?” och det ville jag 
så klart. Inom föreningen tycker jag det 
är väldigt kul när man ordnar saker som 
kommer till glädje för andra, som kväl-
larna för eget skapande vi hade med en 
hemslöjdskonsulent. Jag gjorde praktik 
på Millesgården när jag pluggade. Då vi-
sade jag upp vad jag själv gör och de blev 
intresserade och jag fick börja undervisa. 
Det är bra att ligga på och våga visa upp 
vad man kan och gjort. Det är verkligen 
jättekul att jobba med det här, men osä-
kert ekonomiskt. Det är väldigt säsongs-
beroende och man kan jobba hur mycket 
som helst vår och sommar, men nästan 
inte få några timmar resten av året. Att bli 
bildlärare kunde vara kul, men jag skulle 
sakna samtalen om konst.”

Berättat för Kina Pohjanen
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Flukta är en mötesplats för fyra unga konst-
föreningar där vi med hjälp av varandras erfa-
renheter och frågor kan diskutera och formu-
lera vad vi egentligen är och varför vi sysslar 
med det här och vad vi vill med vårt arbete. 
Genom Flukta kan vi kommunicera och skapa 
ett sammanhang och nätverk som gör att man 
inte behöver känna sig så ensam som man lätt 
kan känna som projektledare, producent och 
kreatör. Flukta är ett formbart flöde av öp-
penhet inför konsten och vi hoppas att Flukta 
ska fortsätta vara vilt och tillåtande och inte 
förväxa sig och bli statiskt eller institutionellt. 
Ur Flukta ska det kunna komma sidoprojekt 
men det ska också bara kunna vara en plats dit 
man kan vända sig med sina frågor och funde-
ringar inom konsten och konstförmedlandet. 
Flukta hoppas kunna vara vägen till ett bred-
dande och tillgängliggörande av den till synes 
exkluderande och ojämlika konstvärlden och 
ett laboratorium och en experimentverkstad 
där vi kan vända och vrida på konstens alla 
begrepp och skeenden. Inom Flukta ska alla 
nya idéer, tankar och infallsvinklar tillåtas 
ta plats. Flukta vill undersöka välkända och 
okända tankar och fenomen i konstens värld 
som får oss att inspireras och växa men även 
sprida idéer och fenomen vidare genom konst, 
diskussion, teori och praktik.

Varför är vi tillsammans? Vi är tillsammans 
därför att vi behöver varandra och för att 
konstvärlden behöver oss! Föreningarna är 
olika och det är just på grund av detta som 
Flukta kan fungera. Inom Flukta ryms både 
föreningarnas styrkor och svagheter; driftig-
het, kompetens, föreningsvana, marknadsfö-
ringssinne, engagemang, öppenhet, nyfikenhet 
står sida vid sida med dålig ekonomikunskap, 
stora arbetsbördor, dåligt självförtroende, 
tidsoptimism…
  Konstvärlden är hård och det som be-
hövs är samarbete istället för konkurrens. Ge-
nom vårt samarbete visar vi att allt är möjligt 
och att det går att göra saker själv trots små 
medel, ont om tid och folk som inte tror på 
ens arbete. Det går att förändra det man vill 
förändra.  
  Flukta är en flygplansmotor som sprutar 
ut tankar och idéer– både för oss som är enga-
gerade i Flukta just nu och för de som senare 
kommer i kontakt med Flukta. Vi är både en 
aktör och en förebild för alla på konstscenen 
då vi kommunicerar kunskap och inspirerar 
och sätter konstvärlden i gungning. Vi är de 
som kommer ta över konstvärlden i framtiden 
och vi tänker göra det med buller och bång! 
Fluktas mål är att visa allt det som ryms inom 
konstbegreppet och att med konstens hjälp 

vad är f lukta? 
det ta är f lukta! 
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Under året har Flukta haft ett 

par träffar där strukturerna för 

nätverket har vuxit fram.

I februari 2008 träffades vi i 

Uppsala där vi bland annat 

deltog i en workshop med 

performancekonstnären Anna 

Berndtson.

foto: Sara Johansson



seminariehelg i Lund arrangerad av Pictura. 
Det var också under denna helg som projektet 
fick namnet Flukta, skapad som en bastard ur 
arbetsnamnet Unga Konstföreningar Tillsam-
mans med förkortningen UKT. 
  Seminariet var det första mötet för för-
eningarna och helgens tema kretsade runt rum 
för konst, konstförmedling och curatorns roll 
på dagens konstscen. Sune Nordgren, konst-
konsulenten Kamilla Rydahl, Camilla Back-
man och Ola Gustafsson från IKK – Institutet 
för konstnärer och konstförmedlare medver-
kade. 

Symbolen för mötet var det kollektiva urupp-
förandet av Flux You!, ett fluxusverk med in-
struktioner skrivna av Uppsala samtidskonst. 
Flux You! framfördes av Flukta under kul-
turnatten i Lund och under helgen bestämdes 
att performance skulle vara temat för Fluktas 
första arbetsår. Fluktas Flux You performan-
ce fick under kulturnatten även sällskap av 
konstnären Beata Berggrens performance Co-
met Boy says: Under helgen bestämdes även 
att Flukta skulle resultera i och sammanfattas 
i den här publikationen. Arbetet med Flukta 
bedrevs under hösten 2007 främst i det forum 
som vi skapade på nätet. Forumet skulle vara 
en plats för diskussion och för att kunna ha 

oroa och roa, väcka glädje, sorg och ilska, 
kärlek och kåthet, bestörtning och beundran 
och alla de andra känslor som ryms i konsten. 
Vi vill visa på konstens möjligheter till för-
ändring och utveckling. Konsten är viktig för 
samhället och för individen och detta är något 
vi hela tiden vill påminna om. För oss är konst 
en självklarhet i vårt medvetande men så är 
det tyvärr inte för alla och detta vill vi ändra 
på. Vi vill att konsten ska finnas till för alla 
och vi vill visa att konst kan vara allt. Flukta 
vill ifrågasätta konstscenen som den ser ut 
idag och skapa något nytt och detta nya ska 
vi formulera tillsammans och alla får vara 
med. För Flukta är konst frihet och förverk-
ligande av drömmar och idéer och det vill vi 
att du som läser det här också ska känna och 
kunna bli inspirerad till att göra det du dröm-
mer om.  

Första fröet till Flukta såddes redan 2004 un-
der namnet Unga Konstföreningar Tillsam-
mans som ett förslag från Pictura. Då gick 
projektet inte att genomföra och kom att lig-
ga vilande till våren 2007 då idéen återigen 
plockades upp av Pictura tillsammans med 
Sveriges Konstföreningar. Projektet bevilja-
des bidrag från Ungdomsstyrelsen och den 
15-16 september inleddes projektet med en 
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kontakt då vi inte kunde träffas fysiskt efter-
som vi befinner oss på olika ställen i landet. 
Samtalen på forumet efter vårt första möte 
handlade främst om vad Flukta egentligen var 
och skulle vara och hur vi ville arbeta med 
Flukta. Under hösten bjöds även tre kulturper-
sonligheter in för att fungera som moderato-
rer på forumet och för att hålla i diskussioner 
som berörde arbetet med Flukta. Först ut var 
Niklas Ryden, konstnärlig ledare för Atalante 
i Göteborg som kom med en mängd bra tips 
om hur man fixar pengar till sin verksamhet. 
Efter det höll kulturjournalisten Tove Leffler 
i en diskussion som handlade om hur man gör 
en publikation och vad en publikation egent-
ligen är och sist ut var Elisabeth Lindfors med 
en diskussion kring marknadsföring av konst 
och kultur.    

Fluktas andra träff ägde rum i ett snöigt Upp-
sala 2-3 februari 2008 och här sattes fokus 
på performance och föreningarnas arbete 
med performancetemat. Lördagen ägnades åt 
en performanceworkshop i ledning av Anna 
Berndtson, internationellt verksam perfor-
mancekonstnär. Under dagen satt även vi re-
daktörer för publikationen och sponsorgrup-
pen i möte för att arbeta fram publikationens 
innehåll och utseende. Under kvällen var det 

premiär för Krock!, Uppsala Samtidskonst 
satsning på performance. Under söndagen 
fick vi lyssna till föredrag av Uppsala Konst-
museums lektor Hélen Karlsson och Jonas 
Georgsson om nätverket Plural. Här presente-
rades även förslaget till publikationen.  

Flukta har formats och påverkats av de fyra 
föreningarna som har vitt skilda verksamhe-
ter och sätt att jobba på och detta har varit en 
del av Fluktas styrka. Vi har på så sätt kun-
nat inspirera och ta intryck av varandra och 
dra nytta av våra olika kunskaper. Flukta har 
även till stor del formats av våra intressen 
och egna tankar och idéer om vad Flukta ska 
vara utifrån ett fritt koncept eftersom vi inte 
haft några andra intressen än våra egna att 
tillvarata. Just det fria och vilda i Flukta har 
varit värdefullt och vi hoppas att Flukta kan 
fortsätta vara ett tillåtande och experimentell 
forum i konstvärlden. 

Att vi som är engagerade i Flukta är unga 
människor, eller unga vuxna som det också 
kallas har haft betydelse för projektet. Vi är 
alla unga med en mängd idéer och projekt 
som vi hoppas kunna förverkliga och Flukta 
kan vara ett led i detta förverkligande. Det är 
också en väg in i en konstvärld som många 
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vill arbeta i men som det inte alltid är så lätt 
att komma in i och där konkurrensen är hård. 
Genom Flukta kan vi tillsammans skapa våra 
egna vägar som förhoppningsvis leder oss 
till andra vägar och nya, spännande projekt. 
Projekt som förhoppningsvis även innefattar 
ersättning för det jobb vi utför. För precis som 
en stor del av den övriga kulturvärlden är vårt 
största problem pengar och att få ekonomin 
att gå ihop. Både i föreningarna där man är 
beroende av bidrag och medlemsavgifter och 
en liten budget som man sällan vet om den 
kommer att gå ihop. En situation som ofta ger 
upphov till magont och sömnsvårigheter då 
man aldrig vet hur situationen kommer se ut 
nästa år. Men även personligt när man hela 
tiden jobbar utan ersättning, ett arbete som tar 
mycket tid i anspråk och som ständigt kon-
kurrerar med studier och andra mer inkomst-
bringande jobb. Tidsbristen har även varit ett 
problem för Flukta då projektet blivit ännu ett 
projekt som kräver, tid, uppmärksamhet och 
engagemang utöver det vardagliga arbetet i 
föreningarna och andra projekt. 

Att vi befunnit oss på olika platser i landet och 
främst haft kontakt på nätet har ibland också 
försvårat arbetet och kontakten. Det kan vara 
svårt att hålla igång ett samtal över nätet när 

engagemanget och tiden ibland fattas och där-
för har våra fysiska träffar varit värdefulla för 
Fluktas utveckling. Men denna geografiska 
spridning har också varit en fördel som gett 
oss insyn i de olika regionernas konstscen 
och de konstnärliga förutsättningarna. Och 
detta är något som är mycket olika på de olika 
platser som Fluktadeltagarna är aktiva på och 
här har vi kunnat lära oss från varandra. Just 
kontakten med andra konstregioner kan vara 
svår att upprätthålla när man själv är uppta-
gen med sitt eget arbete. Flukta har gett oss en 
chans att lyfta näsan från vårt eget och vidga 
våra vyer. 

Flukta har även gett oss bättre självförtroende 
och gjort att vi värdesätter vårt eget arbete 
högre och inser att det har betydelse och är 
viktigt. Tidsbristen och pengabekymmer kan 
ibland göra en så nerslagen och frustrerad att 
man glömmer att titta på det man faktiskt gör 
och glömmer att det är värdefullt. Det är lätt 
att fokusera på alla de projekt som man skulle 
ville göra man inte hinner med eller har ork 
eller pengar till. Bland bokslut, bidragsansök-
ningar, utrustningskrångel och gråt av trötthet 
och stress är det också lätt att glömma var-
för man håller på med det man gör. En viktig 
aspekt av Flukta har varit att stanna upp och 
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diskutera varför man gör detta och varför man 
vill ägna sig åt konst och vad man vill åstad-
komma med sitt arbete. Flukta kan ses som en 
sorts återuppväckande av intresset till konsten 
och det roliga och spännande. Detta var något 
som Camilla Backman, före detta ordförande 
i IKK och en av de drivande bakom numera 
nedlagda Konstakuten i Stockholm, pekade 
på i sin föreläsning på Fluktas första träff.     

Att det även är viktigt att behålla sin expe-
rimentlusta och vilja att ta konsten till nya 
former trots motgångar var också något som 
Sune Nordgren berättade om i sin föreläsning 
om sitt arbete med att förnya och förvandla 
konstinstitutioner. Detta är viktigt också för 
Flukta som hela tiden vill hitta nya vägar för 
konsten för att få den att nå ut till alla. Modet 
är också viktigt, modet att experimentera och 
göra något annorlunda för att kunna gå sina 
egna vägar. Vi vill alla röra oss bland det allra 
senaste i konsten och visa att detta kan vara 
allt möjligt. Ofta sker det mest spännande 
utanför de traditionella konstformerna och 
utanför de etablerade institutionerna. Men 
det är även viktigt att blanda etablerat med 
oetablerat, experimentellt med institutionellt 
och ta vara på det som uppstår i mötet. Vi 
uppfattar konstscenen som väldigt uppdelad 
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som en sor t s 
å teruppväckande av 
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och det roliga och 
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och detta vill vi ändra på. Vi vill ta konsten 
till platser den inte brukar finnas på men även 
ta vissa konstformer till platser reserverade 
för en sorts konst, ett bra exempel på detta 
är Uppsala samtidskonst workshops i gatu-
konst på Uppsala Konstmuseum i Uppsala 
slott. Viktigast av allt är att hålla fast vid sina 
drömmar och förverkliga dessa och att våga 
experimentera. Experimentet som metod har 
hela tiden funnits i Fluktas vision, både i 
tanken och som fysiskt genomförbart. Det är 
viktigt att experimentera och våga misslyckas 
och släppa taget och se vad som händer; saker 
kanske inte alltid blir som man tänkt sig men 
de kan bli något helt annat som till och med är 
bättre än det som var tänkt från början. 

Karin Westeman
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Leda Papaconstantinou 
har använt sig av per-
formance som uttrycks-
sätt redan från 70-talet, i 
London och i Aten. I ver-

ket ”Staden och skymningen” sitter hon 
i en fåtölj och rengör detaljrikt och lång-
samt sitt vapen, som vore det en älskare 
eller en vanlig kvällsgöra. 

Jag var på Bios – ”Athens centre for 
today’s art and cross media” – för att 
hjälpa till med andra omgången av Atens 
Performance Art Festival ”OPA” (som i ut-
trycksordet ”opa” i samband med glädje 
och grekisk dans). Festivalen anordna-
des för första gången under fem dagar i 
Aten 2007 med performances och gäster 
från hela världen. Förutom grekiska per-
formancekonstnärer som Leda Papacon-
stantinou fanns världskändisar som bland 
andra Jan Swidzinski, Dragan Ilic och 
Chumpon Apisuk på plats. Videodoku-
mentationer visade grekiska performan-
ces från 1970-talet till idag, och även hyll-
ningar till konstnärer som Joseph Beuys, 
Vienna Actionists och Fluxus.

Performance är ett uttryckssätt som är 
svårt att bevara för eftervärlden. Men det 
är just däri som dess charm ligger. Vi-
deodokumentationer ger ingen rättvisa åt 
stundens rådande atmosfär eller den per-
sonliga upplevelsen som verket ger. En 
festival ger möjlighet för konstnärer från 
hela världen att befinna sig på plats och 
utföra verk som lämnar spår i människors 
minnen. 

/Text Sofia Mavroudis, Pictuta, foto Bios
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Under Fluktas helg i Lund bestämdes att 
performance skulle vara temat för det första 
arbetsåret. Det har blivit att ständigt inslag i 
Fluktas arbete, både under våra träffar och i 
respektive förenings eget arbete. 

Performance som begrepp inom konsten bör-
jade användas under 1950- och 60-talen, men 
den kan härledas tillbaka till konstriktningar 
som futurism, dadaism och surrealism.

Tidiga utövare av performance var konstnä-
rer som Yves Klein, Vito Acconci, Hermann 
Nitsch, Chris Burden, Carolee Schneemann, 
Yoko Ono, Joseph Beuys, Wolf Vostell and 
Allan Kaprow, vilka myntade termen happe-
nings.

Performance kan förklaras som handlingar 
utförda av en grupp eller individ på en be-
stämd plats och bestämd tid. Denna plats och 
tidpunkt kan vara var som helst och när som 
helst. Performancekonst karaktäriseras av ett 
eller flera av fyra grundläggande element: tid, 
plats, utövarens kropp och relationen mellan 
utövaren och publiken.
En av de tongivande konstnärerna inom per-
formance är John Cage. Hans ”composition 
4:33” uppfördes första gången 1952 och i det 

lät han publiken ta del av ett helt tyst stycke. 
Cage var en viktig föregångare för den så ka-
lade Fluxus-rörelsen – en av flera genrer inom 
performancekonst. Ordet fluxus är hämtat 
från latin och betyder “att flöda”.

Ett Fluxusverk – Flux You! – med instruktio-
ner skrivna av Uppsala samtidskonst fram-
fördes av flukta under kulturnatten i Lund. 
Signifikativt för rörelsen är deras intention 
att låta konst bli tillängligt för alla genom att 
göra den så enkel och vardaglig att verken 
kan uppföras av vem som helst, när som helst, 
något som vi tyckte passade bra för Fluktas 
första år.

/Flukta

f lukta,  f luxus och 
per formancekons t 



Hemligheten bakom väl fungerande nätverk 
ligger i relationerna, där individerna i nätver-
ket kommunicerar väl. Endast du själv kan 
skapa ett väl fungerande nätverk, ansvaret 
ligger på dig. Genom att vårda och utveckla 
de relationer du upplever givande kommer du 
naturligt att skapa ett starkt och livskraftigt 
nätverk. Allt detta kan tyckas självklart men 
faktum är att många besitter den här kunska-
pen men nyttjar den inte. Flukta är ett exem-
pel på ett nätverk skapat utifrån ett behov av 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan unga 
konstföreningar. Flukta är ett formaliserat 
nätverk av unga konstaktörer och relatio-
nerna mellan aktörerna i nätverket kommer 
sannolikt aldrig bli lika starka som mellan de 
enskilda individerna som deltar i projektet. 
Detta leder till långsiktiga relationer och sub-
nätverk som kommer att bära frukt långt efter 
projektets slut. 

Alla har vi någon gång upplevt det där ovän-
tade mötet som genererat massvis med ny en-
ergi och nya idéer. Dessa möten är oftast en 
produkt av relationer som du haft sedan länge 
som i sin tur lett till nya möten. Genom att 
ständigt vara öppen för dessa möten och vad 
de för med sig så kommer du att utveckla dig 
själv och din omgivning. Möten är den enda 

Att vi lever i en värld där våra nätverk får allt 
större betydelse är de flesta överens om. Nät-
verkens betydelse och reella potential är dock 
något som få nyttjar till fullo. 

Det är lätt att tro att nätverkens styrka ligger i 
individernas kompetens. Detta är naturligtvis 
inte ovidkommande, men denna kompetens 
ges inget utrymme att utvecklas utan de re-
lationer och kommunikationsvägar som alla 
nätverk innehåller. Om man väljer att se varje 
relation som utvecklande så innehåller de oli-
ka nätverk vi alla ingår i näst intill oändliga 
möjligheter.

För att ta ett konkret exempel: I det sociala 
nätverket Facebook har den genomsnittlige 
medlemmen uppskattningsvis 200 vänner. 
Många skulle då tro att det innebär 200 poten-
tiella relationer. Det är dock så att ett nätverk 
på 200 personer innebär 19 900 potentiella 
relationer och svindlande 39 800 kommuni-
kationsvägar. De enorma möjligheterna kan 
leda till förlamning där antalet möjligheter 
upplevs för stort vilket leder till att man väljer 
att inte göra något alls. Det gäller att välja att 
ta tillvara de relationer man upplever utveck-
lande och spara de övriga tills det finns ett 
behov av dem. 

nät ver kens oändliga 
möjligheter 
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vägen till förändring och vi har alla förutsätt-
ningar att vara en del av den förändringen, vad 
den än gäller. Framtiden ligger i dina händer 
så ta chansen och förändra världen, lev din 
dröm, allt du vill är på riktigt!

/Jonas Georgsson

”Et t nät ver k är en 
s truktur med enheter 
som är kopplade t il l 
varandra genom 
relat ioner och noder 
som t il l sammans 
bildar et t nät .”
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På rekordfart blev Uppsala samtidskonst ett 
namn att räkna med inom det lokala kultur-
livet och konstvärlden. Allt tack vare kreativ 
marknadsföring. Eftersom vi inte hade något 
eget startkapital behövdes samarbetspartners 
och för att få dem att vilja jobba med oss 
övertygade vi dem om vad vi är kapabla att 
göra.

Sätt ribban högt och lev upp till förväntning-
arna och det ni lovar – leverera. Ta personlig 
kontakt med människor som är nyckelperso-
ner inom konstvärlden och gärna lokalt för-
ankrade med ett nationellt nätverk. Läs på 
och ta på förhand reda på vad samarbetspart-
nern är intresserad av. Ha koll på deras tidi-
gare och kommande projekt. Gå till potenti-
ella samarbetspartners med färdiga konkreta 
projektidéer de kan ställning till. Var samti-
digt lyhörd och öppen för förändringar som 
samarbetspartnern föreslår. Var beredd på att 
möta motstånd och att sälja in idéen. Gör din 
ringa erfarenhet till en fördel och ge ett öd-
mjukt, drivet och intresserat intryck. Bara för 
att man är ny och oerfaren behöver man inte 
ge det intrycket – våga vara professionell! Det 
är klokt att inte fastna vid en samarbetspart-
ner. Mingla järnet och var med på allt för att 
kunna pitcha idéer.
  
Vi vill avdramatisera finkulturen och göra den 
tillgänglig för alla. Eftersom vi riktar oss till 
unga tänker vi aggressivt kring marknadsfö-
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ring. Vi måste ha samma uttryck som dem vi 
tävlar om uppmärksamheten med och mark-
nadsföra konstevents som om de vore en rock-
konsert. Det gäller att skapa en snackis kring 
det man gör. Man ska inte vara rädd för att sy-
nas utan våga ta ut svängarna på affischer och 
flyers för att inte drunkna i mängden. Man ska 
se till att utnyttja internets möjligheter, det är 
snabbt och du slipper tryck- och distributions-
kostnader. Hemsidan är viktig och att skapa 
en mejllista med viktiga namn.
  
Ett exempel på hur vi jobbar är LIVING 
ROOM, en temadag om offentlig konst och 
gatukonst som vi ordnade tillsammans med 
Uppsala konstmuseum. Affischen var kaxig 
och programmet skulle tilltala både en allmän 
publik och en mer hard core-kulturell – och 
unga som inte besöker museer så ofta. Folk 
ska inte känna sig exkluderade. Det var före-
läsningar, visning av Kolbjörn Guwallius film 
om gatukonst Rätten till staden, paneldiskus-
sion och workshop i gatuslöjd. Mainstream 
mötte underground. Det är en svår balans att 
lyckas med, men eftersom man själv är ung 
har man en fördel.

Några personer och institutioner som vi har 
haft att göra med hittills:

Magnus af Petersens, Dorinel Marc, Natalia 
Kazmierska, Nathalia Edenmont, Tobias Ba-
renthin Lindblad, Kolbjön Guwallius, Jacob 
Kimvall, Benke Carlsson, Anna Berndtson, 
SU-EN, Uppsala konstmuseum, Uppsala 
stadsteater, Kultur i länet, Uppsala kommun, 
Sveriges konstföreningar, Wiks folkhögskola, 
Grand, Gamla Uppsala museum, Konstfack, 
Malin Arnell, m.fl.

/Uppsala samtidskonst



I nätverket Flukta, i de föreningar som ingår 
i det, finns vi alla, konstnärer, konstvetare, 
curators, pedagoger, utövare, förmedlare el-
ler aktörer som på något vis ständigt närvarar 
kring begreppet konst. Vi ställer frågor, letar 
och hittar eller ger svar.

I våra olika föreningar använder vi olika 
tillvägagångssätt och infallsvinklar till hur 
begreppet konst kan tolkas och ges plats. I 
föreningen Kalejda utgår man ifrån konst-
närsperspektivet, att inte enbart agera gal-
lerist eller curator, utan att framförallt ingå i 
den konstnärliga process som det innebär att 
skapa ett konstnärligt möte. Basen i Kalejda 
består av personer som är konststuderande/-
utövare som vill arbeta i grupp tillsammans 
med andra konstnärer, icke-etablerade såväl 
som etablerade, för att forma verksamheten 
som i grund och botten handlar om att skapa 
utrymme för konst, idéer och behov.

Bakgrunden i att verksamheten utformats på 
det här viset grundar sig i erfarenheter och be-
hov hos oss som oetablerade konstnärer. 
Vi vill inte låsa vår verksamhet, bli rigida och 
statiska. Vi har en agenda och målmedveten 
verksamhet som innefattar att låta verksam-
heten och rummet vara till förfogande för 

idéer och experiment. Det skulle vara trist om 
vi i oron för att inte leva upp till olika normer 
i konstvärlden skulle bidra med ytterligare 
ett förutsägbart och slätstruket forum/galleri. 
Förutom att vi genom vår verksamhet hop-
pas på ett mindre exkluderande och elitistiskt 
konstklimat, kan vi ge några tips till konstnä-
rer och kanske konstförmedlare som är trötta 
på att stånga sig blodiga mot galleriernas eller 
konstinstitutionernas grindar.

Det tycks svårt för båda dessa att ta mod att 
satsa på något okänt, våga riskera sitt rykte och 
omdöme. Enda chansen som enskild okänd 
konstnär tycks i så fall vara att ha kontakter 
som slussar en in i konstvärlden eller så är det 
att eventuellt komma med på jurybedömd ut-
ställning, alternativt en öppen salong.

Vi har däremot fått erfarenheter av en alterna-
tiv väg i sann D.I.Y-anda: genom samarbeten 
ökar möjligheterna att få tillgång till utställ-
ningsplatser. Ett konkret exempel kan vara att 
man som konstnär går ihop med flera andra 
konstnärer eller andra utövare och presenterar 
för gallerist/institution ett koncept kring just 
denna konstellation. Det ger en tyngd att vara 
flera som samverkar, en trovärdighet. Dess-
utom är det alltid ett plus att ha en förening 

den oetablerade 
kons tnärens 
dilemman och k nep 
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eller liknande i ryggen, och det är som känt 
inte alls svårt att starta en förening. Ett an-
nat tips är att alltid kolla upp vad de gallerier/
institutioner som du är intresserad av, har för 
mål och tankar kring sin verksamhet, går det 
att använda deras egna ord för att kvalificera 
sig in i deras ramar. Att känna till reglerna be-
höver inte betyda att man ger upp sig själv, 
men ger dig chansen att utnyttja dig av dem 
eller till och med bryta dem för att ta plats. Ett 
sista givet förslag är att skapa din egen plats, 
inte vänta på att få lov. Det ger bara värdefulla 
meriter, kontakter(!), trovärdighet och visar 
att du är driven nog att ta saker i egna händer. 
Så, varför slicka kulturelitens röv när du kan 
ta makten i egna händer!

Fläktande hälsningar från konstfrontens 
Kalejda

”Genom samarbeten 
ökar möjligheterna 
at t få t il lgå ng t il l 
ut s tä llningsplat ser”
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vita väggar som vi kan fylla med vad vi vill. 
Begränsade enbart av ekonomins andra sida, 
vår lilla budget som ställer stora krav på andra 
typer av resurser som medlemmarnas engage-
mang. 

Galleri Pictura får ett stort oberoende och 
en viss frihet både genom att verksamheten 
baseras på ideellt engagemang och att vi har 
en gratis lokal som bas vilket i sig innebär ett 
oberoende av ekonomiska faktorer. Samti-
digt gör vår lilla omsättning oss beroende av 
hjälp och därigenom av goda kontakter. Ex-
empelvis kan vi sällan köpa eller hyra teknisk 
utrustning utan måste istället låna in sådan. 
Dessutom är vi beroende av våra utställares 
engagemang, att de är villiga att satsa arbete 
och i någon mån pengar på utställningar som 
sällan eller aldrig betalar sig. 

Eftersom vi är helt och hållet beroende av de 
aktiva medlemmarnas arbete för driften av 
galleriet måste alla våra utställningar förank-
ras väl hos dem. Det obetalda arbete som föl-
jer med alla våra arrangemang utförs i princip 
i utbyte mot möjligheten att förmedla konst 
som vi själva tycker är bra. Dessutom ger ar-
betet i föreningen praktiska erfarenheter och 
del i de kontakter som vi är beroende av för 

Galleri Pictura drivs av konstföreningen Pic-
tura/Skånska Konstmuseum. Utställningslo-
kalen är ca 60m2 fördelat på två rum. Dessut-
om inrymmer galleriet kontor, förråd, ett litet 
pentry och en toalett. Lokalen tillhandahålls 
gratis av Lunds kommun. Öppettiderna är tis-
dagar och onsdagar 14-17, torsdagar 16-19, 
fredagar och lördagar 14-17. Adressen är 
Svartbrödersgatan 3, i Lund, en central adress 
i samma kvarter som Lunds Konsthall. Våra 
utställningar är vanligtvis åtta per år, förde-
lade på höst- och vårtermin. Galleriet äger 
nästan ingen teknisk utrustning och allt arbete 
är ideellt. Till varje utställning finns en bud-
get på 1000 kr som kommer från föreningens 
medlemsavgifter. Merparten av pengarna går 
till marknadsföring, material och vernissager. 

Den form som verksamheten har bestäms i 
hög grad av de ekonomiska villkoren för den. 
Vi kan inte avlöna någon utan måste helt och 
hållet förlita oss på ideellt arbete vilket i sin 
tur får återverkningar på öppettider etc. Mer-
parten av medlemmarna är studenter vilket 
gör att vi håller stängt mellan terminerna. Att 
lokalen är gratis innebär en stor frihet i att vi 
aldrig behöver fundera på om våra utställ-
ningar är publikt eller ekonomiskt gångbara. 
Vi har helt enkelt två tomma rätblock med 

galler i  p ic tura 
– at t dr iva galler i 
utan pengar 
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att galleriet skall fungera. Arbetet motsvaras 
alltså av inflytande över verksamheten, att 
alla får vara med och bestämma. Våra indivi-
duella intressen får en gemensam form genom 
föreningen och galleriet. Även om Picturas 
medlemmar är en heterogen grupp med olika 
syner på konsten så måste vi tillsammans stå 
bakom utställningarna för att verksamheten 
skall fungera. 

Den viktigaste frågan för oss är alltså vilken 
konst eller vilka konstnärer vi ska ställa ut. 
Vårt urval av utställningar är demokratiskt, 
alla medlemmar har rösträtt vid våra urvals-
möten och möjlighet att påverka i diskussio-
nerna om den kommande terminens program. 
Detta utgör en viktig grund för det ideella ar-
betet och en förutsättning för det fördjupade 
engagemang som krävs för att hitta kreativa 
lösningar på de problem som vår lilla budget 
uppställer. Vanligtvis gör vi urvalet helt ur de 
ansökningar som kommit in till galleriet och 
vi söker sällan utställare aktivt, vi är alltså be-
roende av att konstnärer söker sig till oss för 
att ställa ut. Så om det att vi driver vårt galleri 
nästan utan ekonomiska resurser innebär en 
frihet i förhållande till publiken och konst-
köparna innebär det istället ett beroende av 
konstnärerna och medlemmarna. Precis som 

de utställande konstnärerna varierar gör också 
medlemmarna i Pictura det. För varje utställ-
ning utser vi en eller två ansvariga vilket gör 
det möjligt att följa projekten från urvalet till 
färdig utställning och låter oss arbeta med de 
utställningar som känns särskilt angelägna. 

Galleri Pictura är vår möjlighet att visa konst, 
utställningarna är en central del av konstfören-
ingens verksamhet som samlar de aktiva med-
lemmarna. Förutom att vara en produkt av de 
utställande konstnärerna är Galleri Picturas 
utställningar också sprungna ur en demokra-
tisk process, ovanliga ekonomiska förutsätt-
ningar och främst de enskilda medlemmarnas 
engagemang och arbete. Det är detta som gör 
det möjligt att fylla galleriets tomma rum med 
konst och föreningens tomma form med enga-
gemang och intresse. Galleriet blir en plats i 
en dynamisk ekonomi av engagemang snarare 
än pengar – som hos konsthandlare och gal-
lerister – eller publik – som hos konsthallar 
eller museer. 

Våra utställningar bestäms alltså av andra fak-
torer än i resten av konstvärlden, vi kan visa 
annan konst och än viktigare, av andra skäl. 

/Nils Svensk

” Vå ra indiv iduella 
intressen få r en 
gemensam form 
genom föreningen 
och galler iet .  ”
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Pengar eller snarare bristen på pengar är ofta 
ett problem eller rent utav ett hinder när man 
vill genomföra ett kulturprojekt. Kulturspons-
ring i Sverige är fortfarande outforskat om-
råde både från oss i kultursfären och från nä-
ringslivet. Men hur ser företagen på sponsring 
av kulturevents eller konstutställningar?

Följande text är en mejlintervju gjord med en 
PR-ansvarig på ett medelstort företag i Sve-
rige.

Vad är det ni letar efter i en samarbetspart-
ner? Måste man t.ex. vara ett etablerat namn 
eller kunna garantera att företaget får good-
will?
  – Generellt vill vi att sponsring skall ge-
nerera leads, vilket inte är helt enkelt i ett kul-
turellt sponsorat. Eftersom jag är av åsikten 
att det är svårt att räkna hem pengarna i ett 
konstsponsorat ser jag det som ren goodwill 
(det genererar ingen mersälj eller leads). Med 
goodwill menar jag i denna mening att det 
inte gynnar oss, och därmed spelar det ingen 
roll om det är ett namn eller ej.

Inom vilka sektorer har ni främst valt att gå 
in med sponsorpengar? Idrottssammanhang 
eller kultursammanhang?
Varför det ena eller andra? 
  – Sport. Vi jobbar hårt mot golf då både 
våra kunder och ledning är intresserade av 
detta. Kultur kommer inom några år vara en 
del av våran sponsringsportfölj, men vi har 
ännu en väg att vandra innan vi är där.

kul tur-
sponsr ing 

Skulle ni vilja synas mer i konstsammahang?
  – Nej

Vilka svårigheter upplever ni att det finns när 
man går in som sponsor?
  – Att växla ut och verkligen dra nytta av 
en investering. Jag brukar räkna med att man 
måste lägga minst lika mycket på genomför-
andet som på själva investeringen.

Hur ser ni på framtiden inom sponsring, tror 
ni att det finns en möjlighet för företag att 
verka inom konstvärlden?
  – Både jo och nej. Jag skulle eventuellt 
kunna se att ett upplägg där vi tar våra kun-
der till ett museum, eller konsthall kan bli en 
kundvårdande aktivitet. Men närmare än så 
kommer vi nog inte.

Företaget i fråga har alltså valt att sponsra 
sport, i det här fallet golf. Det kan ju ses som 
nedslående men om man tittar närmare på 
svaret ser man också att det beror på ett in-
tresse både från ledningen och kunder. 

Om man ser till att göra tillräckligt med efter-
forskningar kan man hitta företag där ledning 
och kunder har ett intresse för kultur istället 
för golf. En annan aspekt är att många företag 
dagligen får förfrågningar om sponsring, allt-
så gäller det att stå ut från mängden av events 
som söker pengar. Ett sätt att få ett försprång 
är att finna någon på företaget som är intresse-
rad av ert projekt, detta underlättar och kan ge 
förtur. Med tillräckligt av research och driv-
kraft kan det mycket väl vara möjligt att hitta 
samarbetspartners inom näringslivet!

/Emma Fahlström
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Ett par veckor innan jul fick jag ett mail från Maria på Uppsala samtidskonst. Hon und-
rade om jag kunde göra en logga till nån performancegrej som skulle kallas ”Krock!” 
– och just det. Jag hade bara fyra dagar på mig och det fanns i stort sett inga pengar 
att få.

Jag tog med glädje och entusiasm tag i ”Krock!”-loggan och fick dessutom göra både 
affisch, flyer och webb-banner. Det var igenom dessa meriter som jag fick möjlighet att 
layouta denna publikation.

När jag fick uppdraget att skapa en form för Fluktas publikation ville jag göra något 
som ger associationer till konst och till nätverk. Jag ville skapa något som var visuellt 
tilltalande och lätt att ta till sig. Jag har tidigare arbetat en hel del med triangeln som 
utgångspunkt och uppskattar formens enkelhet men samtidigt dess oändliga varia-
tionsmöjligheter. Jag tilltalas av en forms begränsning i förhållande till dess oändlighet. 
Jag hämtar ofta inspiration från japansk origami och svensk konkretistisk konst och för 
mig är den gemensamma nämnaren just formernas rena enkelhet i kontrast till dess 
uttrycksfullhet.På framsidan av publikationen har jag placerat ordet flukta som toppen 
av ett nätverk där trianglarna bildar det prisma av beståndsdelar av allt som Flukta 
innefattar. Inne i publikationen representeras varje del av föreningen av en färg och en 
form och på baksidan flätas dessa delar samman till en helhet.

Genom mitt samarbete med Uppsala samtidskonst och Flukta har jag knutit viktiga 
kontakter och jag har fått möjlighet att bygga upp ett CV vilket jag kommer att ha stor 
nytta av i min (förhoppningsvis) fortsatta karriär som grafisk formgivare.

/Lisa Bergström

at t formge en 
publikat ion 



f luktas  

framt id  rymmer allt 
det som vi vill ska rymmas i den! Fluktas 
framtid ligger i våra händer och vi kan göra 
precis vad vi vill med den! Förhoppningsvis 
finns det i den en massa spännande projekt 
och samarbeten som vi lagt grunden till un-
der de möten och kontakter vi skapat under 
året. Just nu vet vi inte exakt vad som kom-
mer hända men det kan också sammanfatta 
Fluktas vision: att allt möjligt kan hända och 
det behöver inte finnas några givna mallar 
utan det kan uppkomma i stunder när man 
minst anar det. Därför är det också passan-
de att performance varit tema under året, i 
performancen händer det som händer just 
där och då och man kan aldrig veta var det 
ska leda. Men det vi hoppas att det ska leda 
till är nyskapande och experimentella projekt 
som tänjer på konstbegreppet och som i sin 
tur leder till storartade händelser. Att Flukta 
har fyllt ett behov har märkts då intresset och 
gensvaret för det vi gjort varit stort och det 
verkar som om konstvärlden verkligen be-
höver Flukta. Vi hoppas att Flukta kommer 
att finnas kvar som en experimentell och 
tillåtande plattform för alla konstnärliga ut-
trycksformer. Vi hoppas kunna påverka den 
samtida konsten och forma, skapa och pre-
sentera det som kommer bli morgondagens 
konsthistoria. Vi har 
både historien och 
framtiden att använ-
da oss av och det är 
vi som bestämmer 
hur både gårdagen 
och morgondagen 
ska se ut.      
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