Om ”Konstens Vecka”
”Konstens Vecka” i distriktet Jämtland-Härjedalen ingår i ett rikstäckande
evenemang, som SVERIGES KONSTFÖRENINGAR har tagit initiativet till, i syfte
att det skall bli en stor manifestation för konsten.
Förra hösten genomfördes för första gången en omfattande och samlad aktion. Den
blev en stor publik framgång och härligt uppmärksammad i massmedia.
!!! Det blir en ”Konstens Vecka” även i år !!!
lördagen den 27 september t.o.m. söndagen den 5 oktober
Målsättningen för distriktets engagemang är:
att väcka och stimulera konstintresset i största allmänhet
att ge länets konstnärer möjlighet att exponera sig för en stor publik
att öka länsbornas kunskaper om konst
att vara opinionsbildare genom att förekomma i massmediala sammanhang.
Rent praktiskt anser vi att det att det är ett uttalat önskemål att konsten återfinns där
folk finns, det vill säga att konsten görs lättillgänglig och når personer, som kanske ej
vanligen besöker konstutställningar på gallerier och museer. Sådana inlemmas dock
givetvis i programmet.
Projektet vänder sig egentligen till landets konstföreningar, men i distriktet
engageras dessutom alla goda krafter inom konstvärlden: konstnärer, gallerister och
andra utställare inklusive Jamtli-Jämtlands läns museum, Landstinget, Östersunds
Konstskola samt lärare och elever vid Palmcrantz-skolans estetiska program.
Särskilt roligt är just skolornas engagemang med de oftast unga elevernas entusiasm
inför uppgiften att göra konst mitt i Östersund. I år är även Dans & Teater-elever
involverade.
Intressanta är också de möjligheter som allmänheten erbjuds till egen verksamhet på
Härke Konstcentrum och i Landstingshuset.
Det är förhoppningen att konstrundan i centrala Östersund blir lika uppskattad i år
som förra året, då minst 600 pers genomförde den.
För den något konstkunnige är identifieringen av konstnärerna till verken på Galleri
Remi en utmaning.
Av naturnödvändighet koncentreras en del av programinslagen till Östersund, men här
vill framhållas att evenemanget är länstäckande, vilket främst möjliggörs av de lokala
konstföreningarnas insatser. De gör en kulturgärning av rang!
Givetvis medverkar professionella krafter. Men allt arbete inom distriktsstyrelsen och
konstföreningarna genomförs helt ideellt. Jag vågar påstå att vi är riktigt duktiga! Det
är en förhoppning att krafterna även fortsättningsvis skall möjliggöra att ”Konstens
Vecka” kan vara ett årligen återkommande evenemang.
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