Hur stärka sammanhållningen, förbättra arbetsklimatet, öppna upp för nya
tankegångar, stimulera till kreativitet och nya innovationer på ditt företag?
Våga pröva ett nytt alternativ

KONSTKICK
Tillsammans med en professionell konstnär jobbar en grupp medarbetare från er
organisation under en dag med bildkonst. Arbetet resulterar i ett konkret konstverk som kan
placeras på arbetsplatsen. Verkets form och koncept diskuteras med företrädare för
organisationen och gruppen, för att sedan förverkligas tillsammans med gruppen. Temat för
konstverket fungerar som en katalysator för ett samtal i gruppen, vilket skapa nya
tankegångar, idéer och ge deltagarna nya synvinklar på olika faktorer inom organisationen.
Igenom det praktiska arbetet skapas också en starkare gruppsammanhållning, deltagarna får
möjlighet att se nya sidor hos varandra och tränas i kreativ problemlösning.
Projektdragare Sonja Backlund:
I mitt mångåriga arbete som lärare inom konstämnen har jag återkommande upplevt hur
konstnärligt arbete, där man i grupp skapar tillsammans, kan åstadkomma just dessa
resultat. Ett företags framgång är beroende av förmågan att komma på nya idéer. Ett kreativt
sinne är öppet för förändring och idag lever vi i ett samhälle som kräver en öppenhet för en
konstant förändring. Konst öppnar upp för att våga ha ett flexibelt tankesätt, vilket är ett sätt
att trygga innovationen i en organisation.
Länkar till vidare material inom ämnet:
• ATT VIDGA SIN KOMFORTZON - hur en arbetsplats påverkas av en intervention
baserad på konst och kultur < www.imit.se/pdf/reports/2009_220.pdf >
• Vilken effekt har en intervention baserade på konst och kultur på arbetsplatsen? <
www.tillt.se/download/AIRIS_pdf/airis_06_IMIT.pdf >
• PANORAMA INFO REGIO Kreativitet och innovation. Stimulera konkurrenskraften i
regionerna <
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag29/mag29_s
v.pdf >
För vidare information om Konstkraftbyrån < www.konstkraftbyran.com/ >
För vidare information om projektdragare Sonja Backlund < www.spunkt.fi >
Praktiskt upplägg av projektet:
• Ni anmäler intresse och önskad tidpunkt för workshopen
• Konstnären besöker företaget och diskuterar möjliga teman och önskemål gällande
konstverkets utförande. 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 eller i lämpligt utrymme på
företaget. Vi jobbar under en hel arbetsdag, (lunch och kaffe inräknat) och skapar
konstverket tillsammans.
• Projektet utvärderas och konstverket installeras på en av företaget önskad plats.
Projektet organiseras och finansieras genom Konstkraftbyrån i samarbete med Produforum
Österbotten och Juthbacka Kulturcentrum.

