SPUNKT

KONSTVERKA
- Att verka tillsammans och göra konst
KONCEPT
En grupp från ert företag jobbar tillsammans med mig under en dag och gör ett konstverk i valbar
teknik, baserat på ett tema som gruppen själv väljer. Konstverket ägs av företaget och kan ställas ut i
något av dess utrymmen.
UTFÖRANDE
• Ni anmäler intresse och önskad tidpunkt för workshopen
• Jag besöker företaget och diskuterar möjliga teman och önskemål gällande konstverkets
utförande, så som material och format, t.ex. skulptur, målning eller installation. Jag träffar
workshopsdeltagarna (6-10pers) för att kort gå igenom idéer och det praktiska utförandet.
• Jag införskaffar material och förbereder arbetet.
• Workshop: Gruppen träffas i min ateljé i Kasern 14 i Vasa. Vi jobbar under en åttatimmars
dag, (lunch och kaffe inräknat) och skapar konstverket tillsammans.
• Konstverket installeras på en av företaget önskad plats.
RESULTAT
Gemensamt kreativt arbete skapar mycket ofta möjligheter till problemlösande diskussioner. Det
praktiska hantverksmässiga arbetet öppnar upp för nya tankemönster också när det gäller rent
teoretiska frågeställningar.
Gruppens sammanhållning stärks i det gemensamma arbetet och nya sidor och förmågor upptäcks
hos deltagarna.
Företaget får ett unikt specialtillverkat konstverk för önskad plats.
KOSTNADER
En kostnadsuppskattning för projektet är 1500-2000€ (+moms), beroende på antalet deltagare och
materialbehov. Där ingår:
• material
• lunch och kaffe för deltagarna
• arbetsutrymmen
• transport av det färdiga konstverket
• mitt arbete i form av förberedelser före workshopen, workshopen och färdigställandet av
konstverket.
DELTAGARNA I WORKSHOPEN
• Deltagarna bör vara närvarande under hela dagen.
• Deltagarna bör ha oömma kläder.
• Deltagarna är de som skapar konstverket. Jag fungerar som handledare och inspiratör samt
bidrar med sakkunskap.
• Anmäl på förhand eventuella allergier, astma eller annat som kan påverka arbetet.
• Spunkt försäkrar inte deltagarna.
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