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Ett stenkast från Konsthallen 
Röda sten, platsen för konstrun-
dans samlingsutställning, ligger 
Konstnärernas kollektivverkstad 
med elva verkstäder för konstnärlig 
produktion av olika slag.

Många av de offentliga konstverk 
man kan se runt om i stan är gjorda 
här.

– Utan Kollektivverkstan hade 
Göteborg varit betydligt fattigare 
på offentlig konst, säger styrelse-
ordföranden Walter Ruth och visar 
oss runt i verkstäderna.

FÖRENINGEN BILDADES  av konstnä-
rer 1974, men det dröjde några år 
innan verksamheten kom igång.

– Vi har börjat firandet med att 
sänka medlemsavgiften och er-
bjuda gratis medlemskap till stu-
denter, men vi kommer att fortsätta 
fira i ett par år med konstprojekt, 
debatter och happenings på temat 
Individ/Kollektiv. Det kommer att 
märkas i hela stan, lovar Walter 
Ruth.

Anledningen till att verksamhe-
ten lyckats överleva i så många år 
stavas kollektiv samverkan, menar 
han.

Föreningen har ihärdigt sökt 
pengar från olika håll vilket gjort 
det möjligt att rusta upp lokalerna, 
och att byta ut och reparera maski-
ner. Samt installera luftrenare. En 

del konstnärlig verksamhet genere-
rar ju tyvärr en del utsläpp.

I GLAS- OCH EMALJVERKSTADEN job-
bar Ingegerd Hyltén-Cavallius med 
att lägga lager på lager med emalj 
på metallplattor som hon sedan 
ristar i för att få till de tunnaste 
linjerna. Verken åker in i och ut ur 
brännugnen.

– Förr var det inte så noga med 
luftreningen, säger hon och berät-
tar om en konstnärskollega som 
aldrig var rädd av sig men som dog 
i cancer.

Vi passerar genom keramikverk-
stan och kommer in i gjuteriet. Res-
ter från en muralmålningskurs från 
verkstans första år har blivit synlig 
på ena väggen efter renoveringen. 
Vid ett bord sitter ett gäng konst-
studenter och slipar bronsföremål 
med små handverktyg. 

Skulptören Kerstin Merlin Eriks-
dotter använder större maskiner 
för att få bort gjutningsrester från 
ett örnhuvud i brons, hon drar ned 

visiret fram för ansiktet och börjar 
blästra. Bronsskulpturer tar tid och 
det är många moment innan verket 
är klart. 50 timmar räknar hon med 
att detta ska ta.

EN TRAPPA NED finns verkstäder 
för bland annat textil, grafik och 
screentryck. I ett av rummen hål-
ler Britta Kleberg på med en modell 
av en del av Hisingsparken där hon 
placerat en liten kinesisk paviljong. 

Vidareutbildning för yrkesverk-
samma konstnärer är en viktig del 
av verksamheten i Kollektivverk-
stan. Hon har just gått en kurs i ge-
staltningsprocesser, alltså hur man 
kan presentera sitt konstprojekt. 

En lång väv, kanske tio meter, 
ligger utbredd på bordet i screen-
trycksverkstaden.

– Det är frestande att behålla 
längden, den skulle passa på en 
skolvägg eller ett sjukhus men då 
måste jag få ett offentligt uppdrag. 
Tills dess får jag nog skära det i de-
lar och sälja styckvis, säger konst-
nären Jacob Nyberg.

Helene Wedel som just nu arbe-
tar med screentryck på papper var 
med och startade Kollektivverkstan 
för 40 år sedan. Periodvis är hon här 
varje dag.

– Den betyder allt, säger hon.

ULLA SUNDSTRÖM
031-62 46 47  ulla.sundstrom@gp.se

Bild: LISA THANNER

BLADVERK . Jacob Nyberg jobbar med Screentryck. Motivet kommer från hans mammas trädgård i Sävedalen.

FYLLER 40 – OCH 
STAN MED KONST

Konstrundan i Majorna
* Startade 1997
* I år öppnar cirka 50 konstnärer 
och konsthantverkare sina ateljéer
* Samlingsutställning på Röda sten
* Kollektivverkstan visar pågående 
verksamhet och utställ ning av med-
lemmar
* I år visas även konst på kaféer
* Pågår 12-14 april

KOLLEKTIVVERKSTAN SLÅR UPP PORTARNA UNDER KONSTRUNDAN

En pigg 40-åring är en av deltagarna i Majornas konstrunda 
i helgen. Konstnärernas kollektivverkstad slår upp portarna 
till nyrenoverade lokaler i det gamla sockerbruket.
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